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دقن هتوب  رد  هطورشم  بالقنا 

باتک تاصخشم 

اضر یلع  یمیرک ، هسانشرس : 

.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک  هیهت  یمیرک ؛ اضر  یلع  دقن /  هتوب  رد  هطورشم  بالقنا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 لقع ، رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  136 [ ، 3  : ] يرهاظ تاصخشم 

.752 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

 : لایر 2-30-2761-964-978  16000 کباش : 

.1383 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  136 ؛ [ - 133  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

نرق 14 یناریا --  نارادمتسایس  عوضوم : 

.ق 1327  - 1324 هطورشم ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

ءاشنم للع و  .ق --  1327  - 1324 هطورشم ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

1387 8 فلا DSR1407/ك4 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/075 ییوید :  يدنب  هدر 

2239276 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هچابید

هچابید

دض یمدرم و  شبنج  نیا  هقرج  .دیآ  یم  رامش  هب  ناریا  روشک  رد  یخیرات  ياه  ینوگرگد  ساسح  ياه  هرود  زا  هطورـشم  بالقنا 
نادهتجم فجن و  هناگ  هس  عجارم  هناملاع  يربهر  اب  تلادع ، هنشت  ناهاشدادیب و  زا  هتسخ  ِمدرم  .دش  هدز  وکابنت  مایق  رد  يدادبتـسا 

.دندز دایرف  ار  دادبتسا  یگماکدوخ و  نایاپ  دنداهن و  اپ  تسایس  هنحص  هب  نارهت ، لوا  زارت 

ات دنک  داجیا  مدرم  یگدنز  ياه  هبنج  همه  رد  گرزب  شهج  ات  دوب  نآ  رب  تشاد ، یمالسا  یلم _  يدرکیور  هک  هطورـشم  بالقنا 
.دنرامگ تمه  شیوخ  روشک  ینادابآ  حالصا و  هب  دادبتسا ، زا  رود  هب  مالسا و  هانپ  رد  نانآ 

یـسایس ياه  هنحـص  رد  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ینید  ناملاع  .دوب  مالـسا  یـسایس  هقف  هاگ  یلجت  هطورـشم  بـالقنا  رگید  هاـگن  زا 
حرط اب  يرون  هّللا  لضف  خیـش  نایم ، نیا  رد  .دندرک  یفرعم  هعماج  هرادا  يارب  دـنم  ناوت  بتکم  ناونع  هب  ار  مالـسا  دـنتفای و  روضح 

برغ و رد  مکاح  ياه  هشیدنا  زا  هبناج  ود  تخانش  اب  ناشیا  .تشادرب  عرش  هطورـشم و  دنویپ  رد  مهم  یماگ  هعورـشم ،» هطورـشم  »
بالقنا فارحنا  ياـه  هنیمز  شرتسگ  هب  تبـسن  دراد ، ار  هعماـج  هرادا  ییاـناوت  مالـسا  هک  نیا  مـالعا  اـب  ناـمز ، نآ  یـسایس  لاـجر 

.داد رادشه  نید  یساسا  یشم  طخ  زا  هطورشم 
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ار شبنج  نایرج  تسُج و  هرهب  هطورـشم  ناربهر  فالتخا  زا  یلخاد ، نایامنرکف  نشور  کمک  اب  ایناتیرب  ریپ  رامعتـسا  نایم ، نیا  رد 
زاس هنیمز  درک ، یم  روراب  ناریا  نیمزرـس  رد  ار  يدازآ  لاهن  دیاب  هک  كرابم  تکرح  نیا  ماجرف  هجیتن ، رد  .داد  رییغت  دوخ  دوس  هب 

.دوب هتشذگ  زا  رتراب  نایز  بتارم  هب  هک  دش  يولهپ  نادناخ  نیون  دادبتسا 

یعقاو و نارگ  حالصا  فذح  نایرج  دورف ، جوا و  هطقن  شیادیپ ، ياه  هنیمز  شیپ  یـسررب  شبنج و  نیا  تیهام  یـسررب  کش  یب 
.دناسر يرای  ور  شیپ  ياه  شلاچ  زا  راذگ  هلحرم  رد  ار  ام  یمالسا  بالقنا  دناوت  یم  نآ  ناربهر  راکفا  اه و  شنیب  یبایزرا 

ياه هبنج  زا  یخرب  یـسررب  هب  انتعا ، لباق  عبانم  هب  دانتـسا  اب  یمیرک  اضر  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  رگـشهوژپ  ساـسا ، نیا  رب 
.دریگ رارق  نازاس  همانرب  هدافتسا  دروم  میراودیما  ناشیا  زا  ساپس  اب  .دنا  هتخادرپ  شبنج  نیا 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

تخانـش .دور  یم  رامـش  هب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  مهم  رایـسب  ثداوـح  زا  یکی  یمالـسا 1357  بالقنا  نوچ  مه  هطورـشم  بـالقنا 
ناریا رـصاعم  خـیرات  رد  نآ  زا  سپ  هداد  يور  ثداوـح  تخانـش  هنیمز  شیپ  تسا ، طوـبرم  نادـب  هـچ  نآ  ره  هطورـشم و  بـالقنا 

اب ار  دوخ  یـسایس  یعامتجا و  تایح  ریـسم  ات  دـنک  یم  کمک  ام  هب  زین  ناریا  ریخا  ياه  لاـس  ثداوح  قیقد  تخانـش  .دوب  دـهاوخ 
.مینک نییعت  يرت  شیب  تینالقع 

يرت يوق  یخیرات  هظفاح  زا  هچ  ره  نیقی ، هب  دـماجنا و  یم  ام  یخیراـت  هظفاـح  تیوقت  هب  ناریا ، خـیرات  زا  رت  شیب  هچ  ره  یهاـگآ 
ای فده  هب  ندیسر  نامز  مینک ، باختنا  یگدنز  رد  دوخ  يارب  ار  يرت  حیحـص  ریـسم  میناوت  یم  هک  نیا  رب  نوزفا  میوش ، رادروخرب 

هطورشم طوقس  روهظ و  لماوع  هب  نتخادرپ  هطورـشم ، بالقنا  هب  طوبرم  ثحب  رد  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  رت  هاتوک  زین  ییاهن  فادها 
.تسا هتفرگ  رارق  تیولوا  رد 

هطورـشم و ياه  بیـشن  زارف و  يدعب ، ياه  شخب  رد  میزادرپ و  یم  هطورـشم  بالقنا  ياه  هنیمز  شیپ  هب  تسخن  شهوژپ ، نیا  رد 
.مینک یم  یسررب  ار  نآ  تسکش  لماوع 

هک دـننک  راـتفر  يا  هنوـگ  هب  اـت  تسا  هداـهن  ناـیناریا  همه  شود  رب  ار  مـهم  تیلوئـسم  نـیا  شیپ ، زا  شیب  روـشک ، ینوـنک  طـیارش 
ناهنپ ادیپ و  ياه  هیواز  تسرد  تخانش  نایم ، نیا  رد  .ددرگ  نیمأت  نکمم  هنیزه  نیرت  مک  اب  ناشتداعس 
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رت شیب  هچ  ره  يا  هقبط  رشق و  ره  زا  نایناریا  همه  تسا  دیما  .دناسر  يرای  مهم  رایـسب  رما  نیا  رد  ار  ام  دناوت  یم  هطورـشم  بالقنا 
رتهب هچره  ار  روشک  دوخ و  هدنیآ  ات  دنشاب  نارگید  دوخ و  یخیرات  یهاگآ  شیازفا  ددصرد  يریذپ ، تیلوئسم  ّسح  نیا  كرد  اب 

.دننز مقر 

شخب .دراد  صاصتخا  تیطورشم  تضهن  شیادیپ  ياه  هنیمز  نایب  هب  نآ  تسخن  شخب  تسا : هدش  هیهت  شخب  هس  رد  راتـشون  نیا 
دیما .میزادرپ  یم  نیون  يروتاـتکید  داـجیا  هطورـشم و  فارحنا  لـیالد  هب  موس ، شخب  رد  هطورـشم و  يریگ  لکـش  دـنور  هب  مود ،

.دنراذگن هرهب  یب  دوخ  ياهداقتنا  اه و  هیرظن  زا  ار  ام  ناگدنناوخ  تسا 
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تیطورشم بالقنا  ياه  هنیمز  شیپ  لوا :  شخب 

هراشا

تیطورشم بالقنا  ياه  هنیمز  شیپ  لوا :  شخب 

اه لصف  ریز 

دادبتسا لوا : لصف 

رامعتسا مود : لصف 

یبهذم ناربهر  زا  يوریپ  موس : لصف 

نارکف نشور  مراهچ : لصف 

يداصتقا دوکر  مجنپ : لصف 

اه نمجنا  تاعوبطم و  دیدج ، سرادم  مشش : لصف 
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دادبتسا لوا : لصف 

دادبتسا لوا : لصف 

دوجو مزلتسم  بلطم ، نیا  یگماکدوخ و  ای  ییأردوخ  ینعی  دادبتسا ؛  » .مینک صخشم  دادبتسا  زا  ار  نامروظنم  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
دـهعت و هنوگ  چـیه  تلم  لباقم  رد  دراد _  رارق  تلود  سأر  رد  هک  يدرف  ییاـهن ، لـیلحت  رد  و  تلود _  نآ ، رد  هک  تسا  یماـظن 

(1) «. تسا راوتسا  ینوناق  یب  هیاپ  رب  یتموکح  نینچ  ساسا  .دشاب  هتشادن  یتیلوئسم 

هب .تسا  نوناـق  دوبن  رد  اـهنت  یـسارکومد  یبزح و  کـت  یهاـشداپ ، ریظن  رگید  ياـه  تموکح  اـب  تموکح  عوـن  نیا  تواـفت  هجو 
هب یلو  دـشاب ، يدبتـسم  هاـشداپ  تسا  نکمم  .تسین  تلادـع  اـه ، تموکح  رگید  اـب  تموکح  عوـن  نیا  هزیمم  هجو  رگید ، تراـبع 
ره هب  .دشاب  هتشادن  هنالداع  یتموکح  نوناق ، رب  ینتبم  ماظن  نتشاد  دوجو  اب  یهاشداپ  تسا  نکمم  نینچ  مه  .دنک  تموکح  تلادع 
رت شیب  تسا و  هدوب  مکاـح  ناریا  رد  دوجوم  ياـه  تموـکح  همه  رب  دادبتـسا  حور  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـم  هتـشذگ  خـیرات  لاـح ،

.دنا هدوبن  لداع  زین  نآ  نارادمدرس 

ص12. چ1 ، ، 1372 زکرم ، رشن  نارهت ، یلم ، تضهن  یسارکومد و  دادبتسا ، نایزوتاک ، نویامه  یلع  دّمحم  - 1
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نودم و نیناوق  هعومجم  هاگ  چیه  هک  دـندرک  یم  تموکح  ناریا  روشک  رب  يدادبتـسا  ياه  ماظن  هتـسویپ  هتـشذگ ، خـیرات  لوط  رد 
، مکاح نامرف  ماکحا و  لصا ، رد  دـندوبن و  دـنب  ياپ  یـصاخ  نوناق  تیاعر  هب  تموکح ، هب  ناگتـسباو  مکاح و  .دنتـشادن  يریگارف 
، دـیدج مکاح  نتـسشن  تخت  رب  مکاح و  نآ  گرم  ضحم  هب  زین  هدـناوخ  دوخ  نوناـق  نیا  تسا  ینتفگ  .تفر  یم  رامـش  هب  نوناـق 

.دش یم  لطاب 

یمن مزلم  يروشک  يرکـشل و  ناتـسد  ریز  اـب  يا  هدـش  نییعت  شیپ  زا  صخـشم و  راـتفر  هب  ار  هاـش  ینوناـق ، چـیه  هک  هنوـگ  ناـمه 
ياه هدوت  اب  تنوشخ  تفأر و  اب  هارمه  دروخرب  ای  مدرم  زا  نوگانوگ  ياه  تایلام  تفایرد  نازیم  رد  ار  وا  زین  ینوناق  چـیه  تخاس ،

یم مه  رد  متـس  اب  ناشدادبتـسا  دـندوبن و  هشیپ  تلادـع  ناـهاش ، رت  شیب  نوناـق ، یب  ياـه  ماـظن  نیا  رد  .درک  یمن  دودـحم  مدرم ،
یم یتساک  نایتموکح  تموکح و  متـس  يدودـح ، ات  دـمآ ، یم  راک  رـس  رب  عاجـش  ریبدـت و  اب  لـقاع و  یهاـشداپ  هاـگره  .تخیمآ 
یب يرگ و  متـس  تسـشن ، یم  تنطلـس  تخت  رب  هدارا  یب  هبرجت و  مک  نادان و  ناوتان ، رـصنع ، تسـس  هاشداپ  هاـگره  یلو  تفرگ ،

، دوـش یم  طوـبرم  هیراـجاق  هلـسلس  ینارمکح  ناـمز  هب  هطورـشم  بـالقنا  ثحب  هک  اـج  نآ  زا  .تفرگ  یم  ارف  ار  اـج  همه  یتلادـع 
.مینکفایب یهاگن  هرود  نآ  خیرات  هب  تسا  هتسیاش 

هک اـج  نآ  زا  .دـننک  رامثتـسا  ار  مدرم  رت  شیب  هـچ  ره  دندیــشوک  یم  هاـشداپ  زا  يوریپ  هـب  ناـیلاو  ناـمکاح و  هیراـجاق ، هرود  رد 
نیا هک  ینایلاو  نامکاح و  دش ، یم  راذـگاو  دارفا  هب  لوپ ، تخادرپ  لباقم  رد  کیدزن  رود و  قطانم  اهرهـش و  اه ، تیالو  تموکح 

رب ندیزرو  متس  رد  دندیسر ، یم  تموکح  هب  هنوگ 
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یم تسد  يراـک  ره  هب  دـنروآ ، تسد  هب  مدرم  زا  ار  دوخ  راـظتنا  دروم  غـلبم  هک  نیا  يارب  ناـنآ  .دنتخانـش  یمن  يزرم  چـیه  مدرم 
داد روتـسد  دریگب ، هقطنم  نیا  ناوتاـن  ریقف و  مدرم  زا  ار  دوخ  راـظتنا  دروم  غلبم  تسناوتن  نوچ  ناـچوق  مکاـح  هنوـمن ، يارب  .دـندز 

(1) .دوش نیمأت  شرظن  دروم  غلبم  ات  دنشورفب  هنمارا  اه و  نمکرت  هب  ار  هقطنم  نآ  نارتخد 

تـصرف زا  وگروز  دارفا  ناراد و  نیمز  اه و  ناخ  اه ، هلحم  شاـبوا  لذارا و  ناـنزهار ، نادزد و  هک  تسا  یعیبط  یطیارـش ، نینچ  رد 
رد یمـسرریغ  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  دارفا  نیمه  یتح  يدراوم  رد  .دـننک  متـس  مدرم  رب  دوخ  هاوخلد  هب  دـنریگ و  هرهب  هدـمآ  شیپ 
یم ناریا  مدرم  رت  شیب  هچ  ره  رقف  ناـمکاح و  يراـک  متـس  هب  نوناـق ، ِدوبن  هنوگ ، نیدـب  .دـندمآ  یم  رد  تموـکح  لـماوع  هگرج 

(2) .دنداد یم  لیکشت  هنهرب  همین  هنسرگ و  هشیمه  ناناقهد  ار  ناریا  مدرم  دصرد  ات 80  هک 70  ییاج  ات  دیماجنا 

اهنت هن  نآ  دـیدش  دـنت و  ياهدـمآ  یپ  اریز  دوبن ؛ مایق  شروش و  يارای  ار  یـسک  دادبتـسا ، متـس و  همه  نیا  لـباقم  رد  تسا  ینتفگ 
ناواـت تسیاـب  یم  زین  هقطنم  نآ  هاـنگ  یب  مدرم  زا  يرایـسب  نایرهـشمه و  هداوناـخ و  هکلب  دـش ، یم  شروـش  لـماوع  ریگ  ناـبیرگ 

هدش شروش  تانابهطـصا  رد  دینـش  یتقو  ناهفـصا  مکاح  ناطلـسلا ، لظ  لاثم ، يارب  .دنزادرپب  نکمم  لکـش  نیرتدـب  هب  ار  شروش 
، دوخ هاپس  اب  هک  داد  روتسد  اج  نآ  مکاح  کلملا ، ماوق  هب  تسا ،

ص 131. تارطخ ، تارطاخ و  - 1
ص 380. ، 1375 ربدم ، نارهت ، راجاق ، تنطلس  هرود  رد  ناریا  میمش ، رغصا  یلع  - 2
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.دتسرفب وا  دزن  دزاس و  ریسا  اه  نآ  نادنزرف  نانز و  هارمه  هب  ار  نایشروش  دنک و  تراغ  ار  تانابهطصا 

راجاق رصع  دادبتسا  نارود  طیارش  یگژیو  اهنت  .تشادن  نیداینب  توافت  ناریا  خیرات  نیشیپ  ياه  هطلس  دادبتـسا  اب  هیراجاق  دادبتـسا 
، ییاپورا ياهروشک  ناریا و  نایم  طابترا  يرارقرب  دمآ  یپ  .دوب  هدش  نامز  مه  اپورا  رد  یسارکومد  تیمکاح  نارود  اب  هک  دوب  نیا 

ماظن ییاپرب  ناریا و  یسایس  ماظن  رد  لوحت  رییغت و  راتساوخ  نایناریا  هجیتن ، رد  هک  دوب  اج  نآ  یسایس  طیارش  اب  ناریا  مدرم  ییانشآ 
.دندش اپورا  یسایس  ياه  ماظن  هباشم  ییاه 

یگدامآ هک  تفایرد  هیسور  زا  نیگنس  ياه  تسکش  لمحت  زا  سپ  ناریا  هک  دش  ساسحا  یماگنه  اپورا  اب  طابترا  هب  زاین  ترورض 
زا هورگ  نیتسخن  ور ، نیا  زا  .دوش  حلسم  دیدج  ندمت  حالس  هب  هک  نیا  رگم  درادن ، ار  هیسور  نوچ  مه  يدنمتردق  روشک  اب  هلباقم 

گنفت یـسدنهم ، یماظن ، مولع  دننام : زور  نآ  يدربراک  یملع _  ياه  هتـشر  یخرب  رد  ات  دندش  مازعا  اپورا  هب  یناریا  نایوجـشناد 
ور هب  ور  شسرپ  نیا  اب  اپورا  هب  دورو  ماگنه  یمازعا  نایوجشناد  تسا  یهیدب  .دننیبب  شزومآ  ییاپورا  ياه  نابز  یکشزپ و  يزاس ،

نیا يارب  دوخ  خساپ  نیتسخن  نانآ  هتبلا  تسا ؟ هدنام  بقع  ردق  نآ  ناریا  ارچ  هدرک و  تفرـشیپ  هزادنا  نیا  اپورا  ارچ  هک  دندش  یم 
.دندید یم  ییاپورا  ياهروشک  یسایس  ياه  ماظن  اب  ناریا  یسایس  ماظن  توافت  رد  ار  شسرپ 

نیتسخن يارب  هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  شا  همانرفس  رد  هک  دوب  اپورا  هب  یمازعا  نایوجشناد  نیتسخن  زا  یکی  يزاریش  حلاص  ازریم 
لیصحت ناتسلگنا  رد  يو  هک  اج  نآ  زا  .تسا  هتخادرپ  هطورشم  ياه  تموکح  حیرشت  هب  راب 
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یسایس و يدازآ  تاباختنا ، مدرم ، ناگدنیامن  سلجم ، زا  درک و  حیرشت  شتارطاخ  رد  لیصفت  هب  ار  اج  نآ  یسایس  ماظن  دوب ، هدرک 
هیاسمه ياهروشک  رد  يدادبتسا  دض  ياه  شبنج  یخرب  نتفرگ  جوا  اب  نارود  نیا  نآ ، رب  نوزفا   (1) .دنار نخس  لیصفت  هب  نوناق ،

.تشاذگ یم  ریثأت  يراجاق  دادبتسا  اب  ناریا  مدرم  تفلاخم  ياه  همزمز  شیادیپ  رد  تالوحت  نیا  هب  طوبرم  رابخا  دوب و  نامز  مه 

رصم روشک  رد  .دناسر  مود  دیمحلادبع  ناطلـس  بیوصت  هب  میظنت و  ار  یـساسا  نوناق  كرت ، هاوخ  يدازآ  اشاپ ، تحدم  هیکرت ، رد 
همانزور راشتنا  هب  دـندوب ، يدادبتـسا  دـض  تالوحت  نیا  رظان  هک  اج  نآ  نکاس  نایناریا  .داهن  دوجو  هصرع  هب  اـپ  یـساسا  نوناـق  زین 

نپاژ ناتـسودنه و  رد  نینچ  مه  .دنداتـسرف  ناریا  هب  ار  دوخ  مایپ  دـندز و  تسد  شرورپ  ایرث و  تمکح ، نوچ  ینابز  یـسراف  ياـه 
دض رب  ناریا  مدرم  شزیخ  رد  زین  هیـسور  لاس 1905  يدادبتـسا  دض  بالقنا  .دیـسر  ناریا  هب  نآ  ربخ  هک  دمآ  دیدپ  یـساسا  نوناق 

(2) .داتفا رثؤم  يراجاق  دادبتسا 

، اپورا هب  یمازعا  نایوجشناد  زا : دوب  ترابع  هک  دندش  یم  ربخاب  اپورا  رد  دوجوم  تالوحت  زا  تروص  دنچ  هب  نایناریا  تسا  ینتفگ 
یم قاچاق  ناریا  هب  هک  جراخ  رد  هدش  رشتنم  نابز  یسراف  ياه  همانزور  هژیو  هب  یلخاد  ياه  همانزور  یشزومآ ، ياهداهن  ترفاسم ،

ياه باتک  ناریا و  نکاس  ناییاپورا  دش ،

.325 صص 320 _  ، 1347 نارهت ، يزاریش ، حلاص  ازریم  همانرفس  نییار ، لیعامسا  - 1
.19 صص 16 _  ، 1364 ریبکریما ، نارهت ، ناریا ، رد  تیطورشم  عییشت و  يرئاح ، يداهلادبع  - 2
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ورسخ رفس  همانزور  يولع ، يداه  دّمحم  ازریم  ارفسلا  لیلد  یچلیا ، ناخ  نسحلاوبا  ازریم  همان  تریح  دننام : یـسراف  هب  هدش  همجرت 
، کـلملا نیما  ناـخ  خرف  ازریم  عیاـقولا  نزخم  یـشاب ، نادوجآ  ناـخ  نیـسح  ازریم  رفـس  هماـنزور  ازریم ، یلق  اـضر  همانرفـس  ازریم ،

فیطلادبع ملاعلا  هفحت  موس ،) رفس   ) گنرف هب  هاش  نیدلارصان  همانرفـس  گنرف و  همانزور  گنرف ، هب  هاش  نیدلارـصان  رفـس  همانزور 
.یهاشنامرک دمحا  اقآ  لاوحالا  تآرم  دنه ، رد  نیظعاولا  ناطلس  همان  تحایس  همانرفس و  يرتشوش ،
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رامعتسا مود : لصف 

رامعتسا مود : لصف 

نیا رد  .درک  تشپ  دوخ  ییانعم  ینیع و  طیارش  زا  يرایسب  هب  اپورا  هک  ینارود  تسا ؛ طوبرم  اپورا  دیدج  نارود  هب  رامعتسا  هدیدپ 
ماـظن هب  ار  دوخ  ياـج  یلادوئف  ماـظن  هنومن ، يارب  .دـش  نوـگرگد  يداـصتقا  یعاـمتجا و  يداـقتعا ، یـسایس ، رظن  زا  اـپورا  نارود ،
هاگیاج نید  اسیلک و  دش ، لیدبت  کیتارکومد  ياه  ماظن  هب  مک  مک  يروتاتکید  یشراگیلا و  یـسایس  ياه  ماظن  داد ، يراد  هیامرس 

یمیهافم شیادـیپ  .دـندش  هدیـشک  رالوکـس  طیرفت  هصرع  هب  اسیلک ، طارفا  لباقم  رد  اـپورا  مدرم  داد و  تسد  زا  مدرم  دزن  ار  دوخ 
.درک میسرت  اپورا  قطانم  يارب  یصخشم  یعامتجا  یسایس و  ياهزرم  زین  مسیلانویسان  نوچ 

رظنرد نودب  دندیـشوک  یم  راد  هیامرـس  هقبط  هدـنیامن  عقاو ، رد  تلم و  هدـنیامن  ناونع  هب  ییاپورا  ياه  تموکح  دـیدج ، هرود  رد 
تردـق و نازیم  هب  اهزواجت  نیا  شور  تدـش و  .دـننک  زواجت  اـهروشک  رگید  دودـح  هب  یناـسنا  یقـالخا و  لوصا  هنوگره  نتفرگ 

يرت مک  بیـسآ  دندوب ، رادروخرب  يرت  شیب  یهاگآ  تردق و  زا  یتلم  تلود و  ردق  ره  نوچ  تشاد ؛ یگتـسب  لباقم  تلم  یهاگآ 
يارب یسرتسد  رد  هدامآ و  همقل  درک ، یم  ریـس  رت  شیپ  لاس  اهدص  طیارـش  رد  زونه  هک  راجاق  رـصع  ناریا  .دندید  یم  رامعتـسا  زا 

.تفر یم  رامش  هب  ییاپورا  نارگرامعتسا 

.دنناسرب دازآ  ياه  بآ  هب  ار  دوخ  دندیشوک  ریبک  رتپ  نامز  زا  اه  سور 
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اب نامز  مه  هناتخبدب  ای  هناتخبشوخ  اه  سور  هتساوخ  نیا  هک  دوب  ناریا  لاغـشا  دازآ ، ياه  بآ  هب  هیـسور  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی 
يورـشیپ زا  هتـسویپ  دنه  رب  طلـست  زا  سپ  اه  یـسیلگنا  هک  تسور  نآ  زا  یتخبـشوخ  راهظا  .دوب  ناتـسودنه  رب  ایناتیرب  قلطم  هطلس 

شرتسگ زا  ناریا  یماظن  ياهورین  یبسن  تیوقت  اب  دندیشوک  یم  دوب ، نکمم  هک  اج  نآ  ات  دندوب و  نارگن  ناریا  ورملق  رد  اه  سور 
دننک ذوفن  ناریا  ناکرا  مامت  رد  دندیشوک  اه  یسیلگنا  هک  تسور  نآ  زا  زین  یتخبدب  راهظا  .دنهاکب  ناریا  رد  اه  سور  یماظن  ذوفن 
لابند هب  ار  اه  سور  شنکاو  اه ، یـسیلگنا  ياه  شـالت  یعیبط ، روط  هب  .دـنرامگب  راـک  هب  ناریا  رد  ار  دوخ  ياـمن  یناریا  لـماوع  و 

.دش راتفرگ  رگرامعتسا  ناگناگیب  هب  یگتسباو  ماد  رد  ناریا  هک  دیشکن  یلوط  هجیتن  رد  تشاد و 

، یـسایس رظن  زا  نوزفا  زور  روط  هب  ناریا  ام ، روشک  یلخاد  روما  رد  رت  شیب  هچ  ره  تلاخد  ذوفن و  يارب  سیلگنا  سور و  شالت  اـب 
زا ناریا  مدرم  يدنـسرخان  جـیردت ، هب  یگتـسباو ، نیا  موادـت  .دـش  هتـسباو  رگرامعتـسا  ياه  تلود  هب  یماظن  یگنهرف و  يداصتقا ،

درک و یم  ینیگنس  ناریا  مدرم  هدرگ  رب  دادبتسا ، متس  هاگرذگ  زا  رامعتـسا  متـس  .تخیگنارب  ار  نآ  هب  هتـسباو  دادبتـسا  رامعتـسا و 
رد بالقنا  هب  لیلد  دنچ  هب  رامعتـسا  هدـیدپ  .تشاد  لابند  هب  ار  یلخاد  دادبتـسا  زا  ترفن  یعیبط  روط  هب  یجراخ  رامعتـسا  زا  ترفن 

: دیماجنا یم  هرمعتسم  روشک 

.دوزفا یم  تلم  نآ  ترفن  يدنسرخان و  رب  روشک ، کی  يدام  عبانم  لاوما و  تراغ  اب  رامعتسا  . 1
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هتسباو رگرامعتسا  روشک  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  هرمعتـسم  روشک  تموکح  هک  دوب  نکمم  یتقو  اه  تراغ  نیا  نوچ  . 2
روـشک رد  رامعتـسا  روـضح  .دـش  یم  هـتخیگنارب  دادبتـسا  رامعتـسا و  هـیلع  مدرم  ییارگ  یلم  یبـلط و  لالقتـسا  تاـساسحا  دـشاب ،

.دروآ یم  دیدپ  تلم  نآ  نایم  رد  ار  ینورد  یهاگآدوخ  یعیبط ، روط  هب  هرمعتسم 

یلم رظن  زا  زین  دوخ  هب  ناریا  روشک  ندرک  هتسباو  يارب  نانآ  نوزفازور  شالت  ناریا و  رد  سیلگنا  سور و  نارگرامعتسا  روضح  . 3
انشآ مسیلانویسان »  » موهفم اب  هک  ینایناریا  .دروآ  یپ  رد  یجراخ  رامعتـسا  يراجاق و  دادبتـسا  درکلمع  هب  ار  مدرم  ضارتعا  ینید ، و 

گرزب ياملع  هژیو  هب  راد  نید  مدرم  .دنتسناد  یم  ناریا  مدرم  یلم  تیوه  لالقتسا و  دیدهت  ار  نارگ  رامعتـسا  روضح  دندوب ، هدش 
رد یمالـسا  تما  تیوه  یمالـسا و  هعماج  عفانم  اب  ار  یمالـسا  روشک  تشونرـس  رب  نانآ  طلـست  ناملـسم و  ان  ناگناگیب  روضح  زین 

.دندرک یم  یفرعم  یعرش  بجاو  مدرم  يارب  دوب ، ناگناگیب  لماع  هک  ار  يراجاق  دادبتسا  هیلع  مایق  ور ، نیا  زا  .دندید  یم  داضت 

رد اه  سور  هنومن ، يارب  .دنتـشاد  تباقر  رگیدـکی  اـب  ناریا ، زا  نوگاـنوگ  ياـهزایتما  نتفرگ  يارب  سیلگنا  سور و  نارگرامعتـسا 
قح سرَا ، دور  يایلع  شخب  رد  ناریا  كاخ  زا  يروانهپ  ياه  شخب  ندرک  ادـج  رب  نوزفا  ياچ  نامکرت  ناتـسلگ و  ياـه  هدـهاعم 
هک تشذـگن  يرید  .دـندرک  لیمحت  ناریا  رب  ار  یلوسنک  تواضق  قح  ناریا و  هاشداپ  نیـشناج  زا  ینابیتشپ  رابرد ، روما  رد  تلاخد 

، سور یـضارقتسا  کناب  سیـسأت  ناریا ، یلامـش  هقطنم  رد  تراجت  رزخ ، يایرد  رد  يریگ  یهام  ینار و  یتشک  يراـصحنا  زاـیتما 
، لامش تاکرمگ  راصحنا 
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ندرک ادـج  اـب  اـه  یـسیلگنا  لـباقم ، رد  .دـندروآ  تسد  هب  زین  ار  ناریا  یلامـش  هـمین  ینیمز  ریز  ور و  عباـنم  زا  يرادرب  هرهب  زاـیتما 
زایتما نآ ، زا  يرادرب  هرهب  تفن و  جارختـسا  زایتما  بونج ، تاکرمگ  تالیـش و  زاـیتما  ناریا ، زا  ناتـسچولب  زا  یـشخب  ناتـسناغفا و 

(1) .دندرک دوخ  نآ  زا  ار  نوراک  رد  ینار  یتشک  یهاشنهاش و  کناب 

مهم ار  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  راجاق ، رصع  ناملـسم  نارکفنـشور  زا  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  هک  میتفگ  رت  شیپ 
یبهذم و ياه  ینکفا  قافن  رد  ار  رامعتسا  ناهنپ  ادیپ و  ياه  تسد  دیشوک  يو  .تسناد  یم  یمالـسا  هعماج  درد  نیرتاپرید  نیرت و 

تـشپ رارـسا  زا  ار  نانآ  تشون ، یم  قارع  ناریا و  نادهتجم  املع و  هب  هک  ییاه  همان  رد  يو  .دنایامنب  ناریا  مدرم  يارب  یبهذـمریغ 
یم رادـشه  ناشیا  .دـناوخ  یم  ارف  نارگ  رامعتـسا  اب  هزرابم  يریگ و  عضوم  هب  تخاس و  یم  هاگآ  ناریا  هرابرد  نارگرامعتـسا  هدرپ 

یتردق اهنت  هن  ار  ناتـسلگنا  نیدلا ، لامج  دیـس  .تسا  هدنز  ناتـسلگنا  رد  هژیو  هب  یحیـسم  برغ  رد  نانچ  مه  یبیلـص  حور  هک  داد 
هب وا  هماـن   (2) .تسا مالـسا  يدوبان  ناتـسلگنا ، فده  هک  دوب  دـقتعم  تسناد و  یم  ناناملـسم  تخـسرس  نمـشد  هکلب  يرامعتـسا ،
هب همان  نآ  رد  لامج  دیـس  .تشاداو  وکابنت  میرحت  ياوتف  رودص  هب  ار  يزاریـش  يازریم  هک  دوب  رگنـشور  ردق  نآ  يزاریـش  يازریم 

ياهزایتما

یملع تاراشتنا  تکرش  نارهت ، نیرذآ ، سابع  همجرت : ناتسناغفا ، ناریا و  رد  سیلگنا  سور و  ياه  تباقر  ویرتولراکویپ ، کن : - 1
صص 226 ج 1 ، ، 1368 نارهت ، راشفا ، دومحم  رتکد  تافوقوم  امین ، رـشن  تالاقم ، هنیجنگ  يدزی ، راشفا  دومحم   1363 یگنهرف ، و 

.1354 کباب ، تاراشتنا  ناریا ، رد  سیلگنا  تسایس  ناهنپ  تسد  یناساس ، کلم  ناخ  232 ؛ _ 
.39 صص 14 _  اردص ، تاراشتنا  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  يرهطم ، یضترم  - 2
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دوخ زا  وکابنت )  ) زایتما نیا  هب  تبـسن  تساوخ  ازریم  زا  درک و  هراشا  دوب ، هداد  نارگرامعتـسا  ناگناگیب و  هب  ناریا  هاـش  هک  یناوارف 
(1) .دهد ناشن  شنکاو 

یم راجاق  دبتـسم  هاشداپ  مظعا  ردـص  هلودـلا ، نیع  هب  شا  همان  زا  یـشخب  رد  هک  دوب  يدارفا  زا  رگید  یکی  ییاـبطابط  دّـمحم  دـیس 
رد مراد ، سفن  اـت  سپ  .دور  یم  اـم  تاراـبتعا  تانوئـش و  ماـمت  دـتفا و  یم  بناـجا  تـسد  هـب  تـکلمم  نـیا  مـنیب  یم  دـسیون ...« :

(2) «. ...مشوک یم  تکلمم  نیا  يرادهگن 

تسد هب  ناریا  كاخ  یماظن  لاغـشا  زا  ناریا  هاش  هب  یفارگلت  رد  قارع ، رد  نایعیـش  دیلقت  عجرم  يدزی ، مظاکدمحم  دیـس  نینچ  مه 
هطورشم ماظن  يرارقرب  هطورشم و  بالقنا  رد  ار  دوخ  عفانم  موادت  اه  یـسیلگنا  هک  اجنآ  زا  اّما   (3) .درک ینارگن  زاربا  هناگیب  شترا 

.دنتخادرپ نآ  شیادیپ  يارب  يزاس  رتسب  هب  دندید ، یم 

یلو دزیخ ، یمرب  هئطوت » مهوت   » هدـیدپ زا  هطورـشم ، شیادـیپ  رد  ناتـسلگنا  تلاخد  هنیمز  رد  یطارفا  ياهرظن  راهظا  یخرب  هچرگا 
شبنج زا  سیلگنا  ینابیتشپ  هناشن  نیرتراکـشآ  دیاش  .درک  دـیدرت  ناوت  یمن  هطورـشم  نیتسخن  ياه  ماگ  زا  ناتـسلگنا  ینابیتشپ  رد 

رابرد رد  نانآ  ياه  هتساوخ  حرط  سیلگنا و  ترافس  طایح  رد  نانآ  نداد  هانپ  ناهاوخ ، هطورشم  هطورشم و 

صص ، 1359 سوت ، تاراشتنا  نارهت ، يرـس ، مساقلاوبا  همجرت : تیطورـشم ، شبنج  رد  ورـشیپ  تیناـحور  شقن  راـگلا ، دـماح  - 1
حرش ییاون ، نیسحلادبع  71 ؛ صص 68 _  ، 1362 ریبکریما ، نارهت ، نایناریا ، يرادیب  خـیرات  ینامرک  مالـسالا  مظان  282 ؛  _ 281

.116 صص 155 _  ارآ ، کلم  ازریم  سابع  لاح 
 . ص 81 ج 1 ، ، 1363 ریبک ، ریما  نارهت ، ناریا ، هطورشم  خیرات  يورسک ، دمحا  - 2

ص 113. ناریا ، رد  تیطورشم  عیشت و  يریاح ، يداهلادبع  - 3

دقن هتوب  رد  هطورشم  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_22_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:23

(1) .دشاب ناگدننک  نصحت  هب  هطورشم  هدام  ياقلا  ناشیا و  ياه  هتساوخ  میظنت  یلوق ، هب  یتح  و 

ياه هتـساوخ  حرط  يارب  هاگ  چـیه  هکلب  داد ، یمن  هانپ  ناهاوخ  هطورـشم  هب  اهنت  هن  دوب ، هطورـشم  فلاـخم  ناتـسلگنا  رگا  نیقی ، هب 
هدش نایب  ناهاوخ  هطورشم  يزوریپ  يارب  شالت  زا  اه  یـسیلگنا  فده  هنیمز  رد  ینوگانوگ  لیالد  .درک  یمن  شالت  رابرد  رد  نانآ 

نیـشناج ازریم ، یلع  دّـمحم  زا  ناـنآ  نتـشاد  میب  ار  ناـهاوخ  هطورـشم  اـب  اـه  یـسیلگنا  یهارمه  لـیلد  يداـبآ  تلود  ییحی  .تسا 
رد ناریا  رد  اه  سور  ذوفن  دش  یم  ببس  نیا  تشاد و  یصاخ  یتسود  اه  سور  اب  ازریم  یلع  دّمحم  اریز  دناد ؛ یم  هاش  نیدلارفظم 

(2) .دوش مامت  اه  یسیلگنا  نایز  هب  وا ، یهاشداپ  نامز 

دوخ ذوفن  رب  اپورا ، هب  هاش  نیدـلارفظم  ترفاسم  نیرخآ  جراخم  نیمأت  يارب  ناریا  رابرد  هب  ماو  تخادرپ  اب  اـه  سور  هرود ، نیا  رد 
زون مادختـسا  زین  دوب و  ناریا  راجت  نایز  هب  هک  سور ، ناریا و  ناـیم  یکرمگ  دادرارق  داـقعنا  اـب  هژیو  هب   (3) .دندوب هدوزفا  ناریا  رد 

اه سور  يداصتقا  ذوفن  بیترت ، نیدـب  .دـش  رتشیب  ناریا  رد  اه  سور  يداصتقا  هطلـس  ذوفن و  دوب  اـه  سور  تسد  تلآ  هک  یکیژلب 
يور يارب  اه  یسیلگنا   (4) .تشاد لباقت  بونج  تفن  هژیو  هب  ناریا  ياج  همه  رد  اه  یـسیلگنا  يراجت  يداصتقا و  عفانم  اب  ناریا  رد 

ندمآ راک 

ص 432. نایناریا ، يرادیب  خیرات  - 1
 . ص 81 ییحی ، تایح  يدابآ ، تلود  ییحی  - 2

ص 24. ج 1 ، هطورشم ، خیرات  - 3

ص 37. ج 1 ، هطورشم ، خیرات  - 4
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.دننک نیمأت  رتهب  ناریا  بونج  رد  ار  دوخ  یتفن  عفانم  ات  دندرک  یهارمه  هطورشم  اب  دوخ ، هاوخلد  تموکح 

هطورشم تفرشیپ  هب  يا  هزادنا  ات  هویش ، نیا  نتفرگ  شیپ  رد  اب  رگرامعتسا ، روشک  کی  ناونع  هب  اه  یسیلگنا  هک  مینیب  یم  نیاربانب ،
رد شبنج  نیا  اریز  دـنک ؛ یمن  شودـخم  ار  ناریا  مدرم  قح  رب  یعیبط و  شبنج  هاگ  چـیه  اعدا ، ای  نخـس  نیا  هتبلا  .دـندرک  کمک 

شبنج نیا  رد  دوخ ، عفانم  ساسا  رب  ناتـسلگنا  هکلب  دوبن ، طوبرم  اه  یـسیلگنا  تساوخ  هب  هک  نادنچ  تشاد  هشیر  يددعتم  لماوع 
.درک یم  تلاخد  یمدرم  لیصا 
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یبهذم ناربهر  زا  يوریپ  موس : لصف 

یبهذم ناربهر  زا  يوریپ  موس : لصف 

.دنتشاد خسار  هدیقع  تسایس ، نید و  گنتاگنت  طابترا  هب  نایعیش  هژیو  هب  دوب و  یسایس  ینید و  شبنج  زاغآ ، نامه  زا  مالـسا  نید 
یم ناراد  ماـمز  راـتفر  دوـش و  هـتفرگ  رظن  رد  مالـسا  زا  ادـج  تسناوـت  یمن  نارگتموـکح  درکلمع  ناریا ، نایعیـش  رظن  زا  نیارباـنب ،

، یعامتجا نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  ار  تموکح  راتفر  مدرم ، هک  یماگنه  لیلد ، نیمه  هب  .دـشاب  گنهآمه  مالـسا  لوصا  اب  تسیاب 
نآ زا  دـندید و  یم  داـضت  رد  مالـسلااهیلع  نیموصعم  همئا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  شرافـس  مالـسا و  لوصا  اـب 

.دنهدن ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  نآ ، لباقم  رد  دننیشنب و  تکاس  دنتسناوت  یمن  زین  یبهذم  ناربهر  دندوب ، دنسرخان 

: اریز دوب ؛ هتفای  شهاک  هیراجاق  هرود  رد  تموکح  اب  یبهذم  ياملع  طباور  هیوفص ، هرود  اب  هسیاقم  رد 

؛ تشاد دوجو  تردق  ندروآ  تسد  هب  رد  هیراجاق  ندوب  بصاغ  روصت  . 1

؛ دوب داضت  رد  رایسب  یمالسا  تلادع  حور  اب  تموکح  نارازگراک  رگید  هاش و  راتفر  . 2

؛ درک یم  تلاخد  دنتسناد ، یم  دوخ  قح  ار  نآ  املع  هک  اضق  رما  رد  تموکح  . 3

.دوب يّدج  ناناملسم  تشونرس  رب  ناناملسمان  هطلس  رطخ  . 4

هتشاد يرت  شیب  شقن  هیراجاق  تموکح  هیلع  املع  یخرب  کیرحت  رد  هدش ، دای  لماوع  زا  کی  مادک  هک  نیا  دروم  رد  ناگدنسیون 
زا یشان  تالوحت  دنا ...« : هتفگ  یهورگ  لاثم ، يارب  .دنا  هدرک  هیارا  ینوگانوگ  ياهرظن  تسا ،
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بالقنا رد  اهقف  املع و  زا  یخرب  تکرـش  رد  هزیگنا  نیمه  .دروآ  مهارف  ار  هیراجاق ] اب  تفلاـخم   ] هزیگنا نیا  برغ  اـب  ناریا  طـباور 
(1) «. تشاد یمهم  شقن  هطورشم 

هب هجوت  ییاپورا و  دیدج  ياه  هشیدنا  زا  يریذپریثأت  یهاوخ ، هطورـشم  یـسایس و  روما  رد  تلاخد  زا  ار  املع  هزیگنا  رگید ، یخرب 
نانآ یـصخش  لیاسم  هب  یـسایس  لیاسم  رد  ار  املع  تلاـخد  يورـسک ، دـمحا  هتبلا   (2) .دـنناد یم  زور  نآ  يایند  ياـه  ینوگرگد 

(4) .درامش یم  رب  هیراجاق  اب  املع  تفلاخم  يارب  ار  يرگید  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  راگلا ، دماح  (3) و  تسا هتسناد  طبترم 

تقفاوم ناوت  یم  هنوگچ  .تسا  هدوبن  یمهم  لـماع  هیراـجاق ، فلاـخم  ياـملع  رت  شیب  دزن  یـصخش  ياـه  هزیگنا  هک  تسین  یکش 
دیس ییابطابط و  دّمحم  دیس  هّللا  تیآ  دننام : ناریا  ياملع  ینارهط و  یناسارخ و  یناردنزام ، نایاقآ : نوچ  مه  قارع  گرزب  ياملع 

هیراـجاق هیلع  ار  ینید  ناربـهر  هچ  نآ  نیقی ، هـب  .تـسناد  طـبترم  ناـنآ  یـصخش  ياـه  هزیگنا  هـب  ار  هطورـشم  اـب  یناـهبهب  هّللادـبع 
ياملع زا  یضعب  ياه  هشیدنا  یسررب  .دوبن  ناریا  ناملسم  مدرم  تشونرس  لباقم  رد  یعرش  فیلکت  ساسحا  زج  يزیچ  تخیگنارب ،

: تسا هتشون  القعلا  ریرحت  باتک  رد  يدابآ  مجن  يداه  خیش  .تسا  نخس  نیا  دهاش  رصع  نآ 

ص 244. ، 1376 ین ، رشن  یسایس ، یسانش  هعماج  هیریشب ، نیسح  - 1
رد هتینردم  تنس و  شلاچ  ییارسک ، رالاس  دمحم  ص 45 ؛ ، 1379 ایاپ ، رشن  هطورشم ، تایبدا  يرکف  ینابم  قریب ، يربکا  نسح  - 2

ص 270. ، 1379 زکرم ، رشن  ات 1320 ، هطورشم  زا  ناریا 
ص 33. ناریا ، هطورشم  خیرات  - 3

.359 صص 356 _  تیطورشم ، شبنج  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  - 4
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نایب هک  نانچ  ار  نید  عورف  نید و  لوصا  دـییامن و  ملـسو ] هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   ] راوگرزب نآ  هیعرـش  دـعاوق  يوریپ  رگا  ... 
دنهاوخن امـش  نید  رد  عمط  نارگید  درک ؛ دـهاوخ  ادـیپ  ّولع  مالـسا  نید  دـیراد ، هاگن  تسا ، قطان  نآ  هب  شتنـس  نآرق و  هدومرف و 

(1) .دش دنهاوخ  امش  نید  هب  لیام  هکلب  دومن ،

(2) .دناد یم  دوخ » مهو  يأر و  هب   » انب نآرق  ریسفت  و  یهلا » تایآ  زا  ضارعا   » رد ار  نایناریا  یتخبدب  هشیر  يو 

: تسا هتشون  املع  هب  باطخ  دوخ  هلاسر  رد  زین  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس 

ره دـنیامن و  ادا  یهاوخریخ  تحیـصن و  رد  ار  دوخ  فیلکت  هدرک ، دوخ  هبجاو  فیاظو  هب  مایق  مالـسا ، نایاوشیپ  مالعا و  ياملع  ... 
عطاس يرون  نانچ  دیدرگ و  دهاوخ  نوگنرـس  لطاب  دش و  دـهاوخ  دـنلب  قح  يدوز  هب  دـنریگ ، شیپ  ار  کلـسم  نیا  املع  رگا  هنیآ 

(3)  . ...دزاس هریخ  ار  اه  مشچ  هک  دوش 

هک دهاوخ  یم  نانآ  زا  هناعاجـش  وا  مظعا  ردـص  هلودـلا ، نیع  هاش و  نیدـلارفظم  هب  ییاه  همان  رد  ییابطابط  دّـمحم  دیـس  نینچ  مه 
دشاب دنمتردق  تکلمم  دنشاب  هتساوخ  هچ  نانچ  دیوگ  یم  نانآ  هب  وا  .دننک  عفر  ناریا  تلم  زا  ار  متـس  رارقرب و  ار  تلادع  دنـشوکب 
مادـقا اـملع » اـب  تلود  تلم و  اـب  تلود  داـحتا  سلجم و  سیـسأت   » هب دـیاب  دـباین ، ار  ناناملـسم  روـما  رد  تلاـخد  تصرف  هناـگیب  و 

(4) .دوش

اه و نّصحت  اـه ، ماـیق  اـت  هتفرگ  هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  رد  وکاـبنت  ماـیق  زا  یهاوخ  هطورـشم  ناـیرج  رد  مدرم  ياـه  تکرح  ماـمت 
نامز رد  مدرم  ياه  ترجاهم 

ص 93. تیطورشم ، عییشت و  - 1

ص 93. تیطورشم ، عییشت و  - 2

ص 98. تیطورشم ، عییشت و  - 3
ص 104. تیطورشم ، عییشت و  - 4
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کت دـنویپ  لماع  یبهذـم ، رواب  ینید و  ياملع  تفرگ و  یم  همـشچرس  يداقتعا  ياه  هزیگنا  زا  اـملع ، يربهر  هب  هاـش  نیدـلارفظم 
ییابطابط هّللا  تیآ  هب  يدابآدسا  نیدـلا  لامج  دیـس  همان  زا.دوب  یلخاد  دادبتـسا  یجراخ و  هطلـس  هیلع  هزرابم  رد  هعماج  دارفا  کت 

: تسا هدروآ  همان  نیا  رد  وا  .درب  یپ  ناوت  یم  املع  یسایس  كرحت  هزیگنا  هب  درب ، یم  رس  هب  ارماس  رد  نامز  نآ  رد  هک 

نیا رد  هک  دنراد  نانیمطا  ناییاپورا  نونکا  تسا ... ؟ وت  زا  رتراوازس  دادبتسا ] ملظ و  زا  مدرم  تاجن   ] هفیظو نیا  يارب  یـسک  هچ  ... 
(1) .دنشاب هتشادن  نیدبتسم  تکوش  زا  یمیب  ناناملسم  دوش  یم  ببس  هک  تسا  دوجوم  يرثا  بهذم ،

یمالـسا روشک  زا  ارجا و  ار  ییادـخ  نوناق  هلیـسو  نیدـب  دنتـشاد  دـصق  نانآ  هک  میبای  یمرد  زین  یناسارخ  هّللا  تیآ  ياه  هتـشون  زا 
.دننک ینابهاگن  رافک  موجه  ربارب  رد  ناریا 

رد یناردـنزام  یناـسارخ و  ناـیاقآ  .تسا  هدوب  هطورـشم  زا  تیاـمح  رد  اـملع  فادـها  زا  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا 
: دنا هدروآ  نینچ  یفارگلت 

فلتخم تاقبط  هاوخ و  نطو  تسرپ و  نید  نیدهاجم  یلم و  ماظع  نارادرـس  ارما و  املع و  تادهاجم  تامحز و  تسا  یهیدب  هتبلا 
يایحا نید و  ظفح  يارب  تداعس ، هیامرس  نیا  لیصحت  رد  لاوما  سوفن و  لذب  همه  نیا  تیطورشم و  میوق  ساسا  رارقتسا  رد  ناریا 

رد نآ  فرـص  هیلام و  رد  لـیم  فیح و  باوبا  ّدـس  بهذـم و  نیناوق  ماـکحا و  يارجا  یقرت و  تکلمم و  یناداـبآ  یمالـسا و  نطو 
يّدعت و داوم  عطق  یتکلمم و  حلاصم  ریاس  هیماظن و  ياوق 

ص 97. تیطورشم ، عییشت و  - 1
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(1) .دوب يأردوخ  هاوخدوخ  تسرپ  سفن  رفن  دنچ  لیمحت 

: تسا هدمآ  نینچ  نانآ  زا  يرگید  فارگلت  رد 

تیعر و لاح  عیفرت  تلم و  یقرت  تلود و  تکوش  توق و  نیبم و  نید  ظفح  ضحم  ناـیعاد  هنادـجم  تامادـقا  هک  تسا  حـضاو  رپ 
رد دهج  لذب و  ...هدیناسر .  ضرع  هب  ابتک  افارگلت و  اصولخ ، اصن و  ار  ینعم  نیا  مه  اررکم  هدوب  نیملسم  ضارعا  سوفن و  تنایص 

نالذخ و هلزنم  هب  هحماسم  تفلاخم و  ییوم  رس  هادف و  انحاورا  نامز  ماما  باکر  رد  داهج  هلزنم  هب  تیطورشم  رارقتسا  ماکحتـسا و 
(2) .تسا ترضح ...  نآ  اب  هبراحم 

رد يرون  هّللا  لضف  خیش  هتسجرب  ملاع  .دنتشاد  روضح  هطورشم  تامدقم  نایرج  رد  شیب  مک و  هک  دندوب  زین  ییاملع  نایم ، نیا  رد 
(3) .تسا املع  زا  هتسد  نیا  رامش 

زارت ياملع  زا  وا  .دور  یم  رامش  هب  يراجاق  دادبتسا  رکیپ  رب  ینیگنس  هبرـض  اربک ، ترجاهم  رد  املع  رگید  اب  وا  تکرـش  کش ، یب 
هب یهاوخ  هطورشم  هب  تبـسن  ار  مدرم  زا  يرایـسب  ینابیتشپ  لوا ، هطورـشم  نایرج  رد  شا  يدادبتـسا  دض  عضوم  هک  دوب  نارهت  لوا 

.دروآ لابند 

املع و یخرب  رثؤم  روضح  اـب  دـنور ، یم  رامـش  هب  هطورـشم  مهم  هعقاو  نداد  يور  هنیمز  شیپ  هک  یثداوح  رت  شیب  تفگ  ناوت  یم 
بیرخت هعقاو  يرـصان ،) رـصع  رد   ) رتیور زایتما  هب  ضارتعا  يرـصان ،) رـصع  رد   ) وکابنت ماـیق  دـننام : تسا ، هدروخ  مقر  ناـیناحور 

، سور یضارقتسا  کناب  نامتخاس 

.124 صص 123 _  تیطورشم ، عییشت و  - 1
ص 124. تیطورشم ، عییشت و  - 2

ص 31. ، 1378 ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  سیلگنا ، ترافس  رد  هاوخ  هطورشم  ینیشن  تسب  نایرفعج ، لوسر  - 3
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.رگید ثداوح  يرایسب  اربک و  ترجاهم  میظعلادبع ، ترضح  هاگمارآ  رد  نصحت 

بالقنا یلک  روط  هب  تسناد و  هطورشم  بالقنا  یلمع  ناربهر  یلصا و  نازادرپ  هیرظن  زا  ناوت  یم  ار  نایناحور  زا  يرامش  نیاربانب ،
.درک یسررب  ناوت  یمن  املع  شقن  هب  هجوت  ياهنم  ار  هطورشم 
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نارکف نشور  مراهچ : لصف 

نارکف نشور  مراهچ : لصف 

یم دـندوب و  انـشآ  نآ  اـب  اـی  رادروـخرب  ییاـپورا  گـنهرف  شناد و  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  همه  اـج  نیا  رد  نارکف  نشور  زا  روـظنم 
هدید متـس  مدرم  يارب  يدـیدج  ياهزادـنا  مشچ  اپورا ، یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  ینوگرگد  زا  يریذـپریثأت  اب  دندیـشوک 

.دنیاشگب ناریا 

زا دندیـشوک  یخرب  دندرب و  یپ  ناییاپورا  اب  دوخ  یگدـنز  راکـشآ  توافت  هب  نایناریا  هک  دـش  زاغآ  ینامز  زا  يرکف  نشور  نایرج 
رد اپورا  يروآ  نف  تفرـشیپ  زا  ار  نایناریا  هاش ، یلعحتف  نامز  رد  اه  سور  زا  ناریا  ياه  تسکـش  .دـنهاکب  اـه  تواـفت  نیا  هرتسگ 

هورگ .دندش  اپورا  هناور  لیـصحت  يارب  نایوجـشناد  زا  يرامـش  ور ، نیا  زا  .تخاس  هاگآ  یگدنز  ياه  هصرع  رگید  یماظن و  روما 
نیا اپورا  ارچ  .دـندوب  ور  هبور  شـسرپ  نیا  اب  نانیا  یگمه  .دـندوب  یناریا  ناناگرزاب  ای  یـسایس  نارومأم  اـپورا ، ناـیهار  زا  يرگید 

؟ تسا هدنام  سپ  ندمت  هنودرگ  زا  همه  نیا  ناریا  هژیو  هب  قرش  هدرک و  تفرشیپ  هنوگ 

.دندوب مدرم  يارب  نآ  حیرشت  شسرپ و  نیا  هب  بسانم  خساپ  نتفای  یپ  رد  باتک  هلاسر و  هلاقم ، شراگن  اب  نانآ 

، يرت شیب  تراسج  يراجاق ، میژر  زا  داقتنا  رد  دندرب و  یم  رس  هب  روشک  زا  جراخ  رد  راجاق ، قانتخا  دادبتـسا و  لیلد  هب  هورگ  نیا 
ناشن دوخ  زا 
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نشور هتبلا  .دندوب  هورگ  نیا  رامش  رد  هداز  دنوخآ  فوبلاط و  ناخ ، مکلم  يدابآ ، دسا  نیدلا  لامج  دیـس  نوچ  يدارفا  .دنداد  یم 
رد نشور  فافش و  ار  ناشدوصقم  دنتسناوت  یمن  يراجاق  دبتسم  میژر  بیقعت  میب  زا  دندرب ، یم  رـس  هب  ناریا  لخاد  رد  هک  ینارکف 

.دننک وگزاب  دوخ  راثآ 

مادـک تسا ، هدوب  نینچ  رگا  دـنا ؟ هتـشاد  شقن  ناریا  مدرم  يرادـیب  رد  نارکف  نشور  اـیآ  هک  دوش  راکـشآ  دـیاب  زیچ  همه  زا  شیپ 
؟ دنا هتفریذپ  رثا  نانآ  ياه  يرگ  نشور  اه و  هشیدنا  زا  یعامتجا  ياهرشق 

نیا رد  نارکف  نشور  همه  يرکف  ياه  شالت  هب  نتخادرپ  اریز  دوش ؛ یم  هراـشا  دودـحم  دروم  دـنچ  هب  هنومن ، ناونع  هب  اـج  نیا  رد 
.دجنگ یمن  باتک 

دروم رد  هک  نیا  دوجو  اـب  .دنتـسه  يرکف  نشور  يرگنـشور و  حرطم  ياـه  هرهچ  نیتسخن  زا  هدازدـنوخآ  فوبلاـط و  مکلم ، ازریم 
.درک راکنا  ناوت  یمن  هورگ  نیا  زا  ار  داوساـب  مدرم  زا  ییاهرـشق  يریذـپریثأت  یلو  دراد ، دوجو  دـیدرت  ناـنآ  زا  یـضعب  تین  نسح 

یـسایس ياه  ماقم  زا  هک  نآ  زا  سپ  دوب ، ناریا  اب  يرامعتـسا  ياهدادرارق  یخرب  داقعنا  لماع  دوخ  هک  ناخ  مکلم  ازریم  لاثم ، يارب 
.دز تسد  يراجاق  دادبتسا  هیلع  هلاقم  باتک و  اه  هد  راشتنا  همانزور و  پاچ  هب  اپورا  رد  دش ، لزع  دوخ 

زا سپ  دوب ، هدروآ  تسد  هب  یهاگیاج  ناـجیابرذآ ، ناـهاوخ  هطورـشم  ناـیم  رد  هدز و  ملق  دادبتـسا  هیلع  همه  نآ  هک  زین  فوبلاـط 
هطورـشم هار  رد  شیاه  شالت  زا  ینادردـق  ساـپ  هب  ار  وا  زیربت ، مدرم  هک  یماـگنه  یتح  .درکن  یلمع  راـک  چـیه  هطورـشم  يزوریپ 

دوجو اب  داد و  حیجرت  ار  هیسور  رد  ندنام  يو  دندیزگرب ، یلم  ياروش  سلجم  رد  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  یهاوخ ،
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.درک يراددوخ  هطورشم  سلجم  رد  هفیظو  ماجنا  زا  ناهاوخ ، هطورشم  رارصا 

زا دـنک و  یم  داقتنا  یبرغ  ياه  هدروآرف  ندرک  دراو  رد  راـجاق  تموکح  تسایـس  زا  یبلاـط ، تسایـس  باـتک  رد  يزیربت  فوبلاـط 
عیانـص و اب  جراخ ، هب  ناریا  لوپ  لاقتنا  نوفاـمارگ و  تـالآ و  هشیـش  نوچ  ییاـهالاک  ندرک  دراو  ياـج  هب  دـهاوخ  یم  نادرمتلود 

هریغ يا و  هچراپ  ياهالاک  هدننک  رداص  ینامز  هک  یناریا  دنراذگن  دنروایب و  ناریا  لخاد  هب  ار  الاک  نیا  هدننک  دیلوت  ياه  هناخراک 
رد نوناق  دوبن  دادبتـسا و  دوجو  ار  یتخبدـب  نیا  همه  هشیر  وا  .دـشاب  اهالاک  نیا  هدـننک  دراو  لاح  دوب ، اهروشک  رگید  هیـسور و  هب 

(1) .دناد یم  ناریا 

هب دارفا  یخرب  ندز  اپ  تشپ  برغ و  زا  صاوخ  ماوع و  هناروکروک  دـیلقت  زا  داقتنا  اب  هک  یناسک  دـندوبن  مک  نارکف  نشور  نایم  رد 
برغ زا  هنـالقاع  ساـبتقا  هب  یتسیاـب  برغ  زا  هناروکروک  دـیلقت  ياـج  هب  دـننامهفب  مدرم  هب  دندیـشوک  یم  یناریا  گـنهرف  تنس و 
يور هدایز  یقالخا ، داسف  رد  ندش  قرغ  يداع ، نایناریا  ماوع و  ریقحت  یناریا ، گنهرف  داقتعا و  هب  ندز  اپ  تشپ  نانآ  .دننزب  تسد 

(2) .دندرک یم  شهوکن  ار  هداوناخ  داینب  ندرک  تسس  یبرغ و  راتفر  بادآ و  كاروخ و  كاشوپ و  زا  دیلقت  يراوخ ، بارش  رد 

(3) یتسرپ نطو  نطو و  تیلم ، تلم ، نوچ : ییاه  هژاو  رب  دیکأت  اب  هدازدنوخآ 

ص 121. ، 1357 ملع ، تاراشتنا  نارهت ، این ، سیئر  میحر  ششوک : هب  یبلاط ، تسایس  فوبلاط ، میحرلادبع  - 1
ص یبلاط ، تسایس  273 ؛ صص 198 _  ج 2 و 3 ، ، 1909 هتکلک ، پاچ  گیب ، میهاربا  همان  تحایـس  يا ، هغارم  نیدباعلا  نیز  - 2

.146
ص 115. ، 1349 یمزراوخ ، نارهت ، هداز ، دنوخآ  یلعحتف  ازریم  ياه  هشیدنا  تیمدآ ، نودیرف  - 3
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.دزاس انـشآ  ناش  یناسنا  قوقح  اب  ار  نانآ  تلم ، دارفا  نایم  دنویپ  داجیا  اب  دنک و  تیوقت  مدرم  رد  ار  ییارگ  یلم  حور  دیـشوک  یم 
(1) .درک یم  دیکأت  یگنرف  نوناق  مه  نآ  نوناق  دوجو  تیمها  رب  يو 

هلودلاراشتـسم ناخ  فسوی  .دیزرو  یم  دیکأت  نوناق  تموکح  داجیا  رب  هیدجم  هلاسر  رد  دوب ، يرابرد  رکف  نشور  هک  کلملادجم 
زا دارم  هک  دوب  هدراذـگ  مان  هملک  کـی  ار  دوخ  باـتک  ور ، نیا  زا  .درک  یم  یفرعم  ناریا  هاـفر  تفرـشیپ و  زمر  ار  نوناـق  دوجو  زین 
یم ناریا  یگدـنام  بقع  مهم  لماع  ار  نوناق  دوبن  رـصع ، نآ  نارکف  نشور  رت  شیب  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب ،  (2) .تسا نوناق  نآ ،

مزلتـسم زین  نوناق  نتـشاد  .دننک  یم  مادـقا  نوناق  نتـشاد  يارب  دـنربب ، یپ  نوناق  تیمها  هب  مدرم  هچ  نانچ  دنتـشادنپ  یم  دنتـسناد و 
.دوب دادبتسا  یفن  نآ  لابند  هب  يدازآ و  تاباختنا ، سلجم ، نتشاد 

يراجاق يدادبتسا  ماظن  يارب  یلمع  نیزگیاج  کی  هک  دندوب  يراجاق  هاگتسد  نافلاخم  زا  هورگ  نیتسخن  نارکف ، نشور  کش ، یب 
دنچره دنتفر ، یم  رامش  هب  يدادبتسا  ماظن  اب  تفلاخم  یسایس و  ون  ياه  هشیدنا  دورو  هاگرذگ  نیرت  مهم  نانآ  .دندرک  یم  یفرعم 

.دندوبن سونأم  مدرم  ياه  هدوت  اب  یعامتجا  رظن  زا 

رارق مدرم  شریذـپ  دروـم  بـالقنا  یعاـمتجا  یـسایس _  ناربـهر  ناوـنع  هب  زگره  لوا  هطورـشم  ناـیرج  رد  هورگ  نـیا  ور ، نـیا  زا 
.دنتفرگن

: هک دوب  نآ  رما  نیا  لیلد 

ص 77. ، 1375 نازورف ، رشن  نارهت ، یقرت ، هشیدنا  نایناریا و  مانهب ، دیشمج  - 1
ص 156. ، 1375 نازورف ، رشن  نارهت ، یقرت ، هشیدنا  نایناریا و  مانهب ، دیشمج  - 2
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.دوب توافتم  هعماج  تیرثکا  اب  نانآ  زا  یخرب  یعامتجا  هاگتساخ  . 1

.دندوب نید  فلاخم  اضعب  رالوکس و  يدارفا  نانآ  رت  شیب  . 2

هدوت اب  ناش  یعامتجا  یکیدزن  هنوگره  عنام  دنتخانـش ، یم  یقالخا  روما  رد  راگنا  لهـس  رگ و  هحابا  ار  اـه  نآ  هک  مدرم  تینهذ  . 3
.دوب مدرم  ياه 

، دـندوب دادبتـسا  لماع  یتدـم  هک  نیا  رب  نوزفا  ناخ .) مکلم  ازریم  لـثم   ) .دنتـشاد یتلود  ياـه  ماـقم  رت  شیپ  هک  ناـنآ  زا  یخرب  . 4
.دندرک دقعنم  ار  يرامعتسا  ياهدادرارق  یخرب 

بقع نازیم  دروـم  رد  یـسایس  ياـه  یهاـگآ  نداد  رب  نوزفا  ناـنآ  ینعی  تـشاد ؛ زین  يرگید  ياهدـمآ  یپ  ناگدنـسیون  نـیا  راـثآ 
: دسیون یم  ناگدنـسیون  زا  یکی  .دـندز  نماد  زین  یفنم  یگنهرف  راثآ  یخرب  هب  ناییاپورا ، هب  تبـسن  نایناریا  ینف  یملع و  یگدـنام 

نوچ يدارفا  نانخـس  رد  یتسیاب  ار  روشک  رد  یگدز  برغ  يرواب و  برغ  دوخ ، زا  رارف  يزیرگ ، بصعت  یگدز ، ملع  ياـه  هشیر  »
(1) «. درک وجو  تسج  فوبلاط 

ص 79. ، 1361 یمالسا ، يروهمج  بزح  رشن  نآ ، زا  سپ  تیطورشم و  رد  صحفت  ریس و  یتیالو ، ربکا  یلع  - 1
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يداصتقا دوکر  مجنپ : لصف 

يداصتقا دوکر  مجنپ : لصف 

هژیو هب  یتسد  عیانص  لاح ، نیا  اب  .دوب  راوتسا  يرادماد  يزرواشک و  هیاپ  ود  رب  هتشذگ  نورق  نوچ  مه  هیراجاق  رـصع  ناریا  داصتقا 
تفرـشیپ اب  هک  هرود  نیا  رد  یلو  دنتـشاد ، تباث  طیارـش  فرـصم  دیلوت و  عبانم  هتـشذگ ، رد  .تشاد  ناوارف  قنور  یجاسن  هنیمز  رد 

ناهج ياهرازاب  هب  یتعنـص  ياه  هدروآرف  رودص  دیلوت و  اب  فرط ، کی  زا  دندیـشوک  یم  ناییاپورا  دوب ، هارمه  اپورا  یتعنـص  ياه 
دوس اهروشک ، نآ  زا  نازرا  رایـسب  هیلوا  داوم  ندرک  دراو  اب  رگید ، فرط  زا  دـنروآ و  تسد  هب  یفاـک  دـمآرد  ناریا ، هلمج  زا  موس 

تـسد رگید  ياهروشک  هیلوا  داوم  عبانم  اهرازاب و  هب  یتمیق ، ره  هب  دیـشوک  یم  رـصع  نیا  رد  اپورا  نوچ  .دننک  نادـنچ  ود  ار  دوخ 
يداصتقا و مجاهت  لباقم  رد  تمواقم  يارای  ناریا  ریظن  هاگآان  فیعـض و  یـسایس  ماظن  یتنـس و  يداصتقا  ناوتاب  ییاهروشک  دـبای ،

جاور ناریا ، رازاب  هب  ییاپورا  تمیق  نازرا  رایسب  یتعنص  ياهالاک  دورو  يا ، هطبار  نینچ  يرارقرب  هجیتن  .دنتـشادن  ار  اپورا  یـسایس 
زین ناریا  یسایس  هاگتسد  فعض  .تشاد  یپ  رد  ار  دیلوت  هنودرگ  زا  یتنس  یتسد و  عیانص  فذح  مدرم و  نایم  رد  فرـصم  گنهرف 

یکرمگ و يراجت ، ياـهزایتما  نوگاـنوگ ، ياـه  شور  اـب  هک  درک  یم  کـیرحت  ار  هیـسور  ناتـسلگنا و  رگرامعتـسا  ياـه  تردـق 
.دوبن یلخاد  داصتقا  تایح  ياه  هگر  نیرخآ  يدوبان  زج  يزیچ  نآ ، هجیتن  هک  دنریگب  هیراجاق  ناراد  مامز  زا  یناوارف  یطابترا 
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بونج و تاکرمگ  تفن ، نوراک ، رد  ینار  یتشک  یهاشنهاش ، کناب  فارگلت ، يراـتال ، رتیور ، وکاـبنت ،)  ) يژر ياـهزایتما  نتفرگ 
يریگ و یهام  راصحنا  یضارقتسا ، کناب  ياهزایتما  تفایرد  اه و  یسیلگنا  يوس  زا  رگید  یناگرزاب  یکرمگ و  ياهزایتما  يرایسب 
زا لامش  تاکرمگ  ناریا ، یلامش  همین  ياه  لگنج  نداعم و  زا  يرادرب  هرهب  ددعتم ، ياه  هداج  سیـسأت  رزخ ، يایرد  رد  یناریتشک 

همه هشیر  مدرم  یعیبط  روط  هب  .دوب  هدرک  يراب  تکالف  عضو  راـتفرگ  يداـصتقا ، رظن  زا  ار  ناـیناریا  ناریا و  زین   (1) اه سور  يوس 
تبسن یمومع  راکفا  نتخاس  هاگآ  رد  هعماج  ناهاگآ  هتبلا  .دنتـسناد  یم  وا  نایرابرد  هاش و  راتفر  رد  ار  يداصتقا  ياه  یتخبدب  نیا 

.دنتشاد یمهم  شقن  يداصتقا ، ياه  یناماسبان  لماوع  هب 

هب راجاق  هاش  هک  ار  يداصتقا  ياـهزایتما  یخرب  يزاریـش ، نسح  ازریم  هب  شیاـه  هماـن  زا  یکی  رد  يداـبآ  دـسا  نیدـلا  لاـمج  دـیس 
: دنک یم  حیرشت  هنوگ  نیا  تسا ، هدز  هبرض  ناریا  مدرم  نایرازاب و  ناناگرزاب ، هب  راک  نیا  اب  هداد و  ناگناگیب  نارگ و  رامعتسا 

لیـصفت هب  هک  هتخورف  نانمـشد  هب  ار  نآ  دـمآرد  روشک و  هدـمع  تمـسق  هک  تسا  نیا  هداد ، ماجنا  ناناملـسم  ناـیز  هب  هچ  نآ  اـما 
: زا تسا  ترابع 

؛ تسا لصتم  روشک  همهم  طاقن  هب  نداعم  زا  هک  یطوطخ  نینچ  مه  دوش و  یم  یهتنم  اه  ناک  هب  هک  ییاه  هار  اه و  ناک  . 1

، داینب نارهت ، رصاعم ، نورق  رد  ناریا  یعامتجا  يداصتقا و  خیرات  یسیفن ، دیعـس  38 ؛ صص 11 _  نایناریا ، يرادیب  خیرات  کن : - 1
، نایزوتاک ینارهت  یلعدـمحم  1362 ؛ هرتسگ ، رـشن  نارهت ، دـنژآ ، بوقعی  همجرت : ناریا ، يداصتقا  خـیرات  يوسیع ، زلراـچ  1344 ؛
.50 صص 44 _  ، 1379 راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  زا  یسایس  یعامتجا و  لیلحت  تادهاشم و 
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فارطا رد  هک  ییاه  ناتسغاب  عرازم و  مامـضنا  هب  روشک ) مامت  رد   ) دوش یم  انب  هسوش  طوطخ  فارطا  رد  هک  ییاهارـس  ناوراک  . 2
؛ تسا عقاو  اه  هار  نیا 

نیا عبات  هک  یعتارم  نینچ  مه  دوش و  یم  هتخاس  نآ ) هیلا  یهتنم  اـت   ) دور نیا  فرط  ود  رد  هک  ییاـه  هناـخرفاسم  نوراـک و  دور  . 3
؛ تسا هناخدور 

؛ تسا عقاو  نآ  فارطا  رد  عرازم  اه و  ناتسغاب  اه و  هناخرفاسم  اه و  نامتخاس  زا  هچ  نآ  نارهت و  ات  زاوها  هار  . 4

، اه هدنشورف  لقن و  لمح و  نایدصتم  نانابهاگن و  ياه  هناخ  اهراز ، تشک  زکارم  زا   ) تسا لوصحم  نیا  همزال  هچ  نآ  وکابنت و  . 5
؛) دوش هتخاس  اجک  ره  هدش و  عقاو  اجک  ره 

؛) روشک مامت  رد   ) تسا مزال  هناخراک  ناکدزا و  هچ  ره  بارش و  نتخاس  روظنم  هب  روگنا  يروآ  عمج  . 6

؛ تساه نآ  همزال  هک  ییاه  هناخراک  رکش و  عمش و  نوباص ، . 7

هداد و مالـسا  نانمـشد  تسد  هب  اـج  کـی  ار  تلم  ماـمز  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  کـناب  تسیچ )؟ کـناب  یناد  یم  هچ   ) کـناب . 8
 . ...دنریذپب اه  نآ  رب  ار  رافک  ییاقآ  تنطلس و  هدومن و  اه  نآ  هدنب  ار  ناناملسم 

بادرم زا : تسا  ترابع  مه  نآ  هک  دوش ) تکاـس  رگا   ) هداد هیـسور  تلود  هب  توکـسلا  قح  ناونع  هب  مه  ار  تکلمم  رگید  فصن 
راک هبت  درم  نیا  هصالخ  ...تسا .  هار  نیا  عبات  اه  ناتـسغاب  اه و  هناخرفاسم  اـه و  ناـخ  زا  هچ  نآ  ناـسارخ و  اـت  یلزنا  هار  تشر و 

هب ار  یمالـسا  کلامم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  ياه  هناخ  هتـشاذگ و  هدـیازم  هب  روط  نیا  ار  ناریا  روشک  هاش ،] نیدلارـصان  ]
(1)  . ...دوش یم  شورف  هب  رضاح  كدنا  هجو  مک و  یتمیق  هب  دراد ، هک  یگیامورف  یترطف و  تسپ  زا  یلو  دشورف ، یم  یبنجا 

يداه دیـس  تاقحلم : همدقم و  اب  نیمز ، قرـشم  يرادیب  رد  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  شقن  ییابطابط ، طیحم  دّـمحم  دیـس  - 1
.203 صص 201 _  چ 1 ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، یهاشورسخ ،
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هاش و نیدلارفظم  ینعی  يدـعب  هاشداپ  ياهزایتما  هدوب و  هاش  نیدلارـصان  هرود  هب  طوبرم  هدرک ، هراشا  اه  نآ  هب  لامجدیـس  هچ  نآ 
هراـشا اـه  سور  هب  ییاـطعا  ياـهزایتما  هب  نینچ  مه  .تسا  هدـماین  نآ  رد  هاـش  یلعحتف  هاشدـمحم و  ینعی  نیـشیپ ؛ ناـهاشداپ  یتح 

.دهد یم  ناشن  ار  نارگرامعتسا  هب  ییاطعا  يداصتقا  ياهزایتما  هرتسگ  رادقم ، نیمه  لاح ، نیا  اب  .تسا  هدشن  یلیصفت 

زج دـشابن ، تلم  نآ  تداعـس  یقرت و  لالقتـسا و  رکف  هب  تسا ، روـشک  نآ  مدرم  هدـنیامن  تقیقح  رد  هـک  روـشک  تموـکح  یتـقو 
جاـتحم تاوـما ، نفک  اـت  نآرق  ذـغاک  زا  تلم ...«  هک  تسا  تروـص  نآ  رد  .دوـب  دـهاوخن  روـشک  نآ  راـظتنا  رد  يزیچ  یگتـسباو 
داصتقا هب  روشک  لقتـسم  افکدوخ و  داصتقا  راـجاق ، ناـمکاح  یتقاـیل  یب  رثا  رب  ناریا  رد  رامعتـسا  ذوفن  اـب  .دوش  یم   (1)« ناتسگنرف

یلو دش ، یم  رداص  ناریا  زا  هبنپ  تابوبح و  مشیربا ، تاجوسنم ، نوچ  مه  يرایسب  ياهالاک  رت  شیپ  .دش  لیدبت  یتادراو  هتـسباو و 
(2) .دش یم  رداص  ماخ  داوم  دراو و  تابوبح ، يا و  هبنپ  یمشیربا و  یمشپ ، ياه  هچراپ  رامعتسا ، ذوفن  زا  سپ 

هدافتـساءوس يزکرم و  تموکح  فعـض  زا  هک  دوب  ینمَا  ان  تشاد ، شقن  روشک  يداصتقا  عاضوا  یناـماسبان  رد  هک  يرگید  لـماع 
نامکاح و

ص 121. یبلاط ، تسایس  - 1
صص ناریا ، يداصتقا  خیرات  ص 46 ؛ ، 1359 مایپ ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، رد  يراد  هیامرس  دشر  یخیرات  عناوم  فرشا ، دمحا  - 2

ص 278. ناریا ، هیضق  ناریا و  نزرک ، رل  206 ؛  _ 108
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هار هن  اریز  داد ؛ یمن  نت  ناریا  رد  يراذگ  هیامرس  هب  یسک  یطیارـش ، نینچ  رد   (1) .تفرگ یم  همشچرس  ناشتیعقوم  زا  ناگدازهاش 
یصوصخ لاوما  هب  رسدوخ  یمکاح  ای  هدازهاش  زواجت  تروص  رد  ات  تشاد  دوجو  یلقتـسم  ییاضق  عجرم  نوناق و  هن  دوب و  نمَا  اه 

.دریگ تروص  یهاوخداد  مدرم ،

یتموکح لماوع  ناراد و  نیمز  یشک  هرهب  اهاتسور و  هب  نیشن  چوک  تالیا  مجاهت  شیازفا  لیلد  هب  اهاتسور  رد  دوجوم  ياه  ینماان 
شیازفا تدش  هب  يرجه  مهدزیس  نرق  رد  نیشنرهش  تیعمج  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدناچوک  اهرهش  يوس  هب  ار  ناییاتـسور  ایاعر ، زا 

.دیسر رفن  نویلیم  هب 6  رفن  نویلیم  دودح 5/2  زا  تفای و 

رد يزرواشک  ياه  نیمز  يرهـش و  ياه  هشیپ  رب  یتموکح  تایلام  شیازفا  سانجا ، ياهب  شیازفا  جـیار ، لوپ  دـحاو  شزرا  شهاک 
زا ار  مدرم  رت  شیب  هـچ  ره  یتیاــضران   (2)، رگید يداصتقا  ياه  ییاسران  يرایـسب  روشک و  ياـه  تخادرپ  زارت  يرـسک  اهاتـسور ،

، جراخ اب  شیاه  تخادرپ  هنزاوم  رد  يرسک  لیلد  هب  زین  اه  تایلام  لحم  زا  راجاق  تموکح  دمآرد  .دروآ  یپ  رد  هیراجاق  تموکح 
يراذـگاو رانک  رد  اهراشف  نیا  همه  .تفای  شیازفا  اه  تایلام  شهاک و  ار  جـیار  كوکـسم  رایع  هتـسویپ  ور ، نیا  زا  .تفای  شهاک 

شیازفا یلخاد ، بلط  تصرف  رصانع  ناگناگیب و  هب  يداصتقا  ياه  تصرف  عبانم و  راصحنا 

هموصعم همجرت : ناریا ، یقرـش  بونج  هب  ایناتیرب  دـنه  یناگرزاب  یمازعا  تأیه  شرازگ  متـسیب ، نرق  رد  ناریا  يداصتقا  عاـضوا  - 1
.1376 ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، نارگید ، يدیشمج و 

زیبماک یسیفن و  اضر  دّمحم  همجرت : يولهپ ، هلسلس  نایاپ  ات  تیطورشم  زا  ناریا  یـسایس  داصتقا  نایزوتاک ، نویامه  یلع  دّمحم  - 2
.83 صص 75 _  ، 1372 زکرم ، رشن  نارهت ، يزیزع ،
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یم حیجرت  یلصا  ییاذغ  داوم  دیلوت  ياج  هب  ناییاتسور  اریز  دروآ ؛ ناغمرا  هب  يداع  مدرم  يارب  ار  یلـصا  ییاذغ  داوم  ياهب  دیدش 
حیجرت مدنگ ، یتح  جنرب و  هژیو  هب  تالغ  تابوبح و  دیلوت  ياج  هب  نازرواشک  لاثم ، يارب  .دننک  دیلوت  یتارداص  ماخ  داوم  دـنداد 

(1) .دننک تشک  هبنپ  نوتوت و  كایرت و  دنداد  یم 

يدوبان ناریا ، رد  ییاپورا  ياهالاک  فرصم  جاور  هرود ، نیا  رد  هعماج  نازوسلد  نارکف و  نشور  داقتنا  یلـصا  روحم  نایم ، نیا  رد 
يور هدایز  .دوب  ناگناگیب  تلاخد  ناریا و  ناناگرزاب  تلود و  فعـض  یفاک ، ياه  هار  ردنب و  دوبن  یلخاد ، دـیلوت  نداعم و  عیانص ،

، درک یم  دادیب  ناریا  رد  هک  یطحق  ینارگ و  رقف ، دوجو  اب  .دوزفا  يداصتقا  ياه  یناماسبان  نیا  همه  رب  دیاب  ار  رابرد  ياه  هنیزه  رد 
ناطلـس زیزع  هنـالاس  جرخ  هنوـمن ، يارب  .دـندوب  مرگرـس  روـشک  تراـغ  هب  یندرکن ، روـصت  یلمجت  هاـفر و  رد  يراـجاق  ناـیرابرد 

نیدلارـصان يارـس  مرح  رد  نز  دـصراهچ  نینچ  مه  .دوب  یناریا  لوپ  رورک  کـی  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  مود  کـجیلم  هب  فورعم 
.دش یم  نیمأت  تلم  بیج  زا  اهنت  رابرد  ناگتسباو  رگید  نانز و  نیا  هنیزه  هک   (2) دندرب یم  رس  هب  هاش 

، تیمدآ نودیرف  ص211 ؛ ناریا ، رد  هتینردم  تنـس و  شلاچ  ص 206 ؛ ناریا ، يداصتقا  خـیرات  ص 90 ؛ ناریا ، یـسایس  داصتقا  - 1
، نارهت ینامرک ، ناـخاقآ  ازریم  تیمدآ ، نودـیرف  ص 316 ؛ یمزراوخ ، تاراـشتنا  ، 1351 نارهت ، نوناـق ، تموکح  یقرت و  هشیدـنا 

.1357 مایپ ، تاراشتنا 
 . ص 63 ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  زا  یسایس  یعامتجا و  لیلحت  تادهاشم و  - 2
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اه نمجنا  تاعوبطم و  دیدج ، سرادم  مشش : لصف 

اه نمجنا  تاعوبطم و  دیدج ، سرادم  مشش : لصف 

لماوع اب  نانآ  ییانشآ  مدرم و  يرادیب  ياه  هنیمز  شیپ  ناونع  هب  ار  داینبون  ياه  نمجنا  تاعوبطم و  دیدج ، سرادم  ثحب ، نیا  رد 
.درک میهاوخ  یسررب  بالقنا  یلصا 

ات داـهن  اـنب  ار  نونفلاراد  هک  دوب  ریبکریما  ناـییاپورا ، زا  دـیلقت  هب  دـیدج و  کبـس  هب  تیبرت  میلعت و  زکارم  سرادـم و  راذـگ  ناـینب 
مدرم هلـصاف  زا  دیـشوک  همانزور  راشتنا  هناخ و  پاچ  تخاس  اب  يو  نینچ  مه  .دـنوش  انـشآ  زور  نونف  مولع و  اب  یناریا  نایوجـشناد 

هاش و نیدلارـصان  نامز  رد  ریبکریما  ياه  هشیدـنا  .دـهاکب  یمومع  ياه  یهاگآ  یّنف و  یملع ، ياـه  هنیمز  رد  اـپورا  مدرم  اـب  ناریا 
لیلد هب  هاش  نیدلارصان  نامز  رد  دیدج  کبس  هب  سرادم  یلو  دش ، يریگ  یپ  بلط  حالصا  ناریزو  یـضعب  تّمه  هب  يدعب  ناهاش 

.دبای يدایز  شرتسگ  تسناوتن  وا  ياه  تفلاخم 

: دیوگ یم  دیدج  کبس  هب  یشزومآ  لیاسو  شزومآ و  زکارم  دوبمک  ای  دوبن  زا  داقتنا  رد  يدابآ  تلود  ییحی 

دـسانش یمن  ار  دوخ  هناخ  هک  یتلم  تسا ؛ تسد  یهت  رـضاح  رـصع  تامولعم  زا  هک  یتلم  دنداوس ؛ اب  نت  کی  رفن ، دص  زا  هک  یتلم 
ینـشور هک  یتلم  هتـشگن ؛ ریاد  دیدج  لوصا  هب  هناخ  بتکم  کی  زونه  شتکلمم  رـساترس  رد  هک  یتلم  ایند ؛ ییاسانـش  هب  دـسر  هچ 

زا هدافتسا  يارب  يا  هلیسو  هنوگ  چیه  هک  نآ  یب  تسا ، ماقم  یلاع  يافرع  هفسالف و  راکفا  وترپ  زا  اهنت  شنادنمشناد  راکفا 
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، هدرک يروف  هدافتـسا  نآ  نیا و  بصن  لزع و  نامز و  تارییغت  زا  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  دیدج  رـصع  ییانـشور 
؟(1) دزادنایب ملاع  دیدج  ندمت  شخب  تایح  نایرج  رد  ار  دوخ 

زیربت رد  دوخ  مان  هب  ار  یناتـسبد  هک  دوب  ناجیابرذآ  مدرم  زا  هیدشر  نسح  ازریم  دیدج ، کبـس  هب  سرادـم  ناراذـگ  ناینب  زا  یکی 
يدازآ تفای و  شرتسگ  ناریا  رگید  ياهرهـش  نارهت و  رد  سرادم  هنوگ  نیا  رامـش  هلودـلا ، نیما  ترادـص  نامز  رد  .تخاس  ریاد 

.دنهد شیازفا  ار  هعماج  ناداوساب  رامش  دندیشوک  سرادم  هنوگ  نیا  نداهن  انب  اب  نارکف  نشور  ناهاوخ و 

، لیـصحت هنیزه  ندروآ  مهارف  هغدـغد  نتـشاد  نودـب  تسناوت  یم  یـسک  ره  دوب و  ناـگیار  سرادـم ، نیا  زا  يرایـسب  رد  شزومآ 
نیما هنیزه  رو و  تسد  هب  ار  نآ  هیدـشر ، نسح  ازریم  جاـح  هک  هیدـشر  بتکم  رد  لاـثم ، يارب  .دراپـسب  اـج  نآ  هب  ار  دوـخ  دـنزرف 

، ییاپورا ياه  نابز  سرادم ، هنوگ  نیا  رد  .دندرک  یم  لیصحت  ناگیار  هب  زومآ  شناد  رفن  تصـش  دوب ، هتخاس  مظعا  ردص  هلودلا ،
، هطـسوتم ییادتبا و  سرادم  رانک  رد  .دـش  یم  هداد  شزومآ  یمیـش  ایفارغج و  یـسراف ، هسدـنه ، باسح ، نآرق ، طخ ، یبرع ، نابز 

نیا رد  .ماظن  هسردم  یـسایس و  مولع  هسردم  تحالف ، هسردم  نونفلاراد ، زا  دـندوب  ترابع  هک  دـش  هتخاس  زین  یلاع  هسردـم  دـنچ 
يدازآ زا  یهجوت  لـباق  رامـش  هک  يا  هنوگ  هب  دـندش ، یم  انـشآ  دوخ  یـسایس  یعاـمتجا و  قوقح  اـب  ناـگتخومآ  شناد  سرادـم ،

هطورشم ناهاوخ 

.166 صص 164 _  ناریا ، شرازگ  تیاده ، هنطلسلا  ربخم  ص 77 ؛ ج 1 ، ییحی ، تایح  - 1
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(1) .دندوب سرادم  نیمه  ناگتفای  تیبرت  زا 

باتک نیرت  شیب  .تفای  راشتنا  خـیرات ، هژیو  هب  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  دـنمدوس  ياه  باتک  ناریا ، رد  هناخ  پاچ  نداهن  ناـینب  اـب 
یهاگآ هلیـسو  نیدب  تشاد  رظن  رد  يو  اریز  دوب ؛ ایفارغج  خیرات و  هنیمز  رد  دش ، یم  پاچ  ریبک  ریما  ریبدت  تساوخ و  هب  هک  ییاه 

.دربب الاب  ناریا  ناهج و  هرابرد  ار  مدرم  یمومع 

یم يوسنارف  راثآ  راشتنا  همجرت و  هب  هک  دـش  ریاد  هنطلـسلا  دامتعا  تسایر  هب  يا  همجرتلاراد  هاـش ، نیدلارـصان  ناـمز  رد  نینچ  مه 
هسنارف نابز  زا  ییاپورا  راثآ  همجرت  دایز و  رایسب  دنتسناد ، یم  هسنارف  هک  يا  هدرک  لیـصحت  نایناریا  رامـش  نامز  نیا  رد  .تخادرپ 

هب هاـش » نیدلارـصان   » هک يا  هنوگ  هب  تفر ، ـالاب  سوسحم  روـط  هب  یموـمع  یهاـگآ  بیترت ، نیدـب  .دوـب  شیازفا  هب  ور  یـسراف  هب 
، دـندوبن هتـسب  شوگ  مشچ و  هاش ، یلعحتف  نامز  نوچ  مه  وا  هنامز  مدرم  هک  نیا  زا  دروخ و  یم  هطبغ  هاـش  یلعحتف  هرود  تیعـضو 

(2) «. دوب فسأتم 

همانزور نیتسخن  هتبلا  .درک  رـشتنم  راـبخا  ذـغاک  ماـن  هب  ق  لاـس 1253 ه .  رد  يزاریـش  حـلاص  ازریم  ناریا ، رد  ار  هماـنزور  نیتسخن 
دییاپن يرید  .دوب  یتلود  یمـسر و  همانزور  هک  تفای  راشتنا  هیقافتا  عیاقو  مان  اب  ریبک  ریما  نامز  رد  ناریا  یمـسر  رادـیاپ و  يراودا و 

.دنتفای راشتنا  ناریا  رد  زین  يرگید  ياه  همانزور  هک 

میهاربا شـشوک : هب  هجراخ ، روما  ترازو  دانـسا  رـشن  دـحاو  هجراخ ، روما  ترازو  دانـسا  هیاپ  رب  ناریا  هطورـشم  تضهن  کـن : - 1
.27 صص 15 _  ، 1370 یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تاراشتنا  نارهت ، ییافص ،

ص ، 1345 ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، راشفا ، جریا  همدقم : اب  هنطلـسلا ، دامتعا  تارطاخ  همانزور  هنطلـسلا ، دامتعا  نسح  دّمحم  - 2
.747
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رانک رد  اه  همانزور  نیا  .دنسیونب  یسایس  بلاطم  راجاق  تموکح  هیلع  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تأرج  هزاجا و  اه  نآ  زا  مادک  چیه  هتبلا 
يداصتقا یسایس ، لاوحا  عاضوا و  اب  مدرم  ات  دنتخاس  یم  رشتنم  اپورا  هرابرد  یبلاطم  اه و  هلاقم  ناهج ، ناریا و  رابخا  یـضعب  پاچ 

رد سمـش  رتخا و  زا  دندوب : ترابع  هک  دندش  یم  پاچ  ناریا  زا  جراخ  رد  زین  يرگید  ياه  همانزور  .دنوش  انـشآ  اپورا  یگنهرف  و 
نونا _ه و ق_ تکلک رد  نیتملا  ح_ب_ل  _و ؛ رد ب_كا داشرا  یقر و  ت_ هرهاـق ؛ رد  شرور  اـیرث و پ_ تمکح ، لوبمالـسا ؛

.ندنل رد 

.دوب راجاق  يدادبتـسا  تموکح  داسف  هنیمز  رد  مدرم  يرگنـشور  شیازفا  لماوع  رگید  زا  یگنهرف  یعامتجا ، یـسایس ، ياه  نمجنا 
.دوبن يربخ  یعاـمتجا  یـسایس و  یگنهرف ، ياـه  نمجنا  زا  دـنورب ، اـپورا  هب  هدرتسگ  روط  هب  هرود  نیا  رد  ناـیناریا  هک  نآ  زا  شیپ 

ياضعا .دـنداهن  انب  ناریا  رد  فراـعم  شرتسگ  فدـه  اـب  ار  نآ  نارکف ، نشور  زا  نت  هک 54  دوب  ینمجنا  نیتسخن  فراـعم  نمجنا 
ياه نمجنا  نآ ، زا  سپ   (1) .دندرکن یهاتوک  همانزور  راشتنا  هسردم و  تخاس  دننام : يرگنـشور  يارب  یمادقا  هنوگ  ره  زا  نمجنا 

نمجنا یخرب  مان  .دوب  نئمطم  ًالماک  ناوت  یمن  اه  نآ  ياضعا  یخرب  ناراذگ  ناینب  ّتین  نسح  دروم  رد  هک  دـنتفرگ  لکـش  يرگید 
، یبیغ زکرم  ناریا ، يرادیب  ژل  توخا ، نمجنا  هناخ ، شومارف  تسا : رارق  نیدب  دـندش ، لیکـشت  هطورـشم  يزوریپ  زا  شیپ  هک  ییاه 

یفخم و نمجنا  تیمدآ ، عماج  نویماع ، بزح  نویعامتجا ، بزح 

صص ج 1 ، ییحی ، تاـیح  243 ؛ صص 239 _  ، 1358 نارهت ، یملع ، تاراشتنا  ناریا ، تیطورـشم  خـیرات  هداز ، کلم  يدـهم  - 1
اب یتیخنـس  دندوب  نآ  شرتسگ  یپ  رد  اه  نآ  هک  یفراعم  دندوب و  رالوکـس  نمجنا  نیا  دارفا  هک  دوش  یم  ناشنرطاخ  . 237  _ 213

.تشادن ینید  فراعم 
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.بالقنا هتیمک 

یسیلگنا نارگرامعتسا  ار  نآ  هب  هتـسباو  ياه  ّلکـشت  ینوسامارف و  يانب  گنـس  هک  دشابن  هدیـشوپ  یـسک  يارب  رگید  هزورما  دیاش 
نینچ اـه  ّلکـشت  نآ  يدوجو  هفـسلف  هب  تبـسن  دـندش ، یم  اـه  نمجنا  نیا  دراو  هک  يدارفا  راـگزور ، نآ  رد  اـیآ  یلو  دـنا ، هداـهن 

رد دـندش ، یم  ناریا  رد  يرنوسامرف  نامزاس  هب  هتـسباو  ياـه  نمجنا  دراو  هک  يدارفا  ییاریتک ، دومحم  هتفگ  هب  دنتـشاد ؟ یتخاـنش 
گنتاگنت طاـبترا  دروم  رد  زین  نییار  لیعامـسا   (1) .دـندوبن ربخ  اب  نآ  يرامعتـسا  یلم و  دـض  هدرپ و  تشپ  ياه  تسایـس  زا  ادـتبا 

ًابیرقت يرنوسامرف  هقلح  هب  نایرابرد  ندرک  دراو  اب  ناریا  رد  ناتـسلگنا  ریفـس  یلوزوا ، : » دـیوگ یم  ینوسامرف  نامزاس  اب  ناتـسلگنا 
دروفراهرـس ار  ناریا  رد  ینوساـمارف  ياـهژل  لیکـشت  هار  رد  ماـگ  نیتسخن  يو ، ریبعت  هب   (2)« .درک نوسامارف  ار  هاـش  ناـیفارطا  همه 

تیوضع هب  هسنارف  رد  دوخ  هک  ناـخ  مکلم  نینچ  مه   (3) .تشادرب 1808 م  ق /  لاس 1187 ه .  هب  ناریا  رد  ناتسلگنا  ریفـس  زنوج ،
ناریا يرادیب  ژل  زین  لاـس 1325  رد  .درک  ریاد  نارهت  رد  ار  هناـخ  شومارف  نمجنا  ق  لاس 1275 ه .  رد  دوب ، هدـمآ  رد  يرنوسامارف 

.دش يراذگ  هیاپ 

یلمع يرکف و  ياه  تیلاعف  دنناروشب و  دادبتـسا  دض  رب  ار  مدرم  دندیـشوک  یم  نوگانوگ  راثآ  راشتنا  اب  اه  نمجنا  نیا  لاح ، ره  هب 
ار نارکف  نشور 

.پ همدقم ص  ، 1361 نارهت ، لابقا ، تاراشتنا  ناریا  رد  يرنوسامارف  ییاریتک ، دومحم  - 1
.34 صص 33 _  ، 1352 نارهت ، ناریا ، رد  سیلگنا  ناریگب  قوقح  نییار ، لیعامسا  - 2

ص 16. ج 1 ، ، 1347 نارهت ، ناریا ، رد  يرنوسامارف  هناخ و  شومارف  نییار ، لیعامسا  - 3
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(1) .دننک یهد  نامزاس 

.258 صص 257 _  یسایس ، یسانش  هعماج  - 1
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تیطورشم بالقنا  يزوریپ  مود : شخب 

هراشا

تیطورشم بالقنا  يزوریپ  مود : شخب 

اه لصف  ریز 

لوا هطورشم  لوا : لصف 

مود هطورشم  مود : لصف 

مود هطورشم  اب  لوا  هطورشم  هسیاقم  موس : لصف 
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لوا هطورشم  لوا : لصف 

هراشا

لوا هطورشم  لوا : لصف 

دروم ار  ناریا  رد  هطورـشم  بالقنا  شیادـیپ  رد  رثؤم  نوگانوگ  یـسایس  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، يرکف ، ياـه  هنیمز  لوا  شخب  رد 
تدم يارب  يزوریپ  زا  سپ  هطورشم  هک  اج  نآ  زا  .مینک  یم  یسررب  ار  هطورشم  بالقنا  خیرات  شخب ، نیا  رد  .میداد  رارق  یـسررب 

هطورشم لوا و  هطورـشم  لصف  ود  رد  ار  شخب  نیا  دیدرگ ، ایحا  یبالقنا  تکرح  اب  هرابود  دش و  يرگید  دادبتـسا  راتفرگ  یهاتوک 
.میریگ یم  یپ  مود 

مایق نایم  ینامز  هلصاف  هب  هجوت  اب  یلو  دننک ، یم  زاغآ  يژر  زایتما  هیلع  مدرم  مایق  وکابنت و  هیضق  زا  ار  لوا  هطورشم  نایرج  ًالومعم 
هب اـج  نیا  رد  تسا ، هداد  خر  هاـش  نیدـلارفظم  ناـمز  رد  یمود  هاـش و  نیدلارـصان  ناـمز  رد  یلوا  هک  هطورـشم  بـالقنا  وکاـبنت و 

.میزادرپ یم  وکابنت  مایق  هب  راصتخا 

وکابنت مایق 

وکابنت مایق 

زاغآرـس ناونع  هب  هثداح  نیا  زا  ناگدنـسیون  رت  شیب  .تسا  راجاق  رـصع  رد  مهم  یعامتجا  یـسایس و  تکرح  نیتسخن  وکابنت  ماـیق 
هب مکاح  میژر  ياه  میمصت  زا  یکی  اب  دحاو  يربهر  وترپ  رد  مدرم  زا  يرایسب  دادیور ، نیا  رد  اریز  دننک ؛ یم  دای  یهاوخ  هطورشم 

مدرم دوزفا و  مدرم  سفن  هب  دامتعا  یهاگآ و  تأرج ، رب  هبرجت  نیا  نیقی ، هب  .دندیسر  دوخ  هتساوخ  هب  دنتساخرب و  هلباقم 
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.دننک يربنامرف  هب  راداو  ار  اورنامرف  دنناوت  یم  هک  دندش  هجوتم  راب  نیتسخن  يارب 

نوزفا جراخم  لیلد  هب  هک  راجاق  هاشداپ  نامز ، نیا  رد  .تسا  ناگناگیب  هب  ناوارف  ياهزایتما  يراذـگاو  هرود  هاش  نیدلارـصان  رـصع 
.دید یم  نانآ  هب  گنراگنر  ياهزایتما  نداد  ناگناگیب و  زا  يریگ  ماو  رد  ار  تاجن  هار  دوب ، ور  هبور  ددعتم  تالکشم  اب  لخادم  رب 

.دوب وکابنت  هدش ، راذگاو  ياهزایتما  نیا  زا  یکی 

يراصحنا روط  هب  وکابنت  نوتوت و  تاداراو  تارداص و  شورف و  دـیرخ و  تشک ، هب  طوبرم  ياه  تیلاعف  همه  زاـیتما ، نیا  ساـسارب 
بجر رد 28  همانزایتما  نیا  .دوب  رادروخرب  ناتـسلگنا  تیامح  زا  هک  تفرگ  یم  رارق  توبلات  تیریدـم  هب  يژر  تکرـش  راـیتخا  رد 

ناسانـشراک نادـنمراک و  هدـهاعم ، نیا  داـقعنا  زا  سپ  توبلاـت   (1) .دیـسر راجاق  هاـش  ياـضما  هب  سراـم 1890  اـب 20  ربارب   1307
یبرغ تأیه  نامه  اب  هک  دـندوب  ییورابیز  نارتخد  دارفا ، نیا  زا  يرایـسب  .دـننک  هرادا  ار  تکرـش  روما  ات  دروآ  ناریا  هب  ار  ییاـپورا 

.دندناوخ یم  ارف  نکاما  نیا  هب  ار  ناناملسم  هژیو ، ياه  هناخ  نامهم  اه و  هناخیم  ییاپرب  اب  دندش و  رهاظ  رهش  ياه  نابایخ  رد  دوخ 

ار شنارومأم  نارهت ، رد  دوخ  زکرم  نداد  رارق  اب  درک و  ریاد  یگدنیامن  زاریش ، دهشم و  ناهفصا ، زیربت ، ياهرهـش  رد  يژر  تکرش 
رانک هشوگ و  هب 

، ریبکریما وکاـبنت ، میرحت  يرومیت ، میهاربا  201 ؛  _ 200 ، 1357 نارهت ، ییاریتک ، دومحم  شـشوک : هب  هسلخ ، هنطلـسلا ، دامتعا  - 1
.32 ص 29 _  ، 1358 نارهت ،
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رد یتـلود  ياـه  هرادا  يارب  يا  هناگادـج  ياهروتـسد  تکرـش ، نیا  تیلاـعف  هار  ندرک  راوـمه  يارب  زین  ناریا  تلود  .داتـسرف  ناریا 
.درک رداص  روشک  رسارس 

زا یناتـس  هوشر  نوگانوگ و  ياه  تیدودـحم  داجیا  دـنمتورث ، ناناگرزاب  ياه  ییاراد  لاوما و  فرـصت  اب  تموکح  ناـیم ، نیا  رد 
اه هنیمز  رگید  هارمه  هب  لماوع  نیا  .دوب  هدز  نماد  رـشق  نیا  نوزفازور  مشخ  هب  ناگناگیب ، هب  يداصتقا  یلاـم و  یهدزاـیتما  ناـنآ و 

يارب هورگ  نیا  هزیگنارب  ینید  عجارم  املع و  اب  کیدزن  طباور  نتـشاد  نتـشون و  ندناوخ و  داوس  زا  ناناگرزاب  يرادروخرب  دـننام :
.دوزفا راجاق  دادبتسا  اب  هلباقم 

ياـهراتفر .دنتـسناد  یم  ناناملـسم  عفاـنم  ناـیز  هـب  ار  نآ  اریز  دـندوب ؛ هماـنزایتما  نـیا  تخــسرس  ناـفلاخم  رگید  زا  ینید  ياـملع 
یتالحم هّللا  حـیبذ  خیـش  .درک  رت  شیب  ار  املع  ینارگن  زین  اهرهـش  رگید  نارهت و  رد  تکرـش  مدختـسم  ياه  یـسیلگنا  یقالخاریغ 

ار نانآ  هدرک و  مادختسا  يراتسرپ  يارب  دندوب ، تمصع  هدرپ  ریز  زور  نآ  ات  هک  ار  ناملـسم  نارتخد  اه  یـسیلگنا  هک  تسا  هتـشون 
(1) .دنتشاداو يراتسرپ  روما  هب  باجح  یب 

(2) .دنتساوخ يرای  نانآ  زا  دندرب و  هانپ  املع  هب  دندوب ، هدید  نایز  زایتما ، نیا  زا  هک  يراشقا  رگید ، يوس  زا 

ینایتشآ و نسحدمحم  ازریم  ارماس ،)  ) يزاریـش يازریم  زا : دنترابع  دندوب ، رثؤم  زایتما  نیا  هیلع  مدرم  مایق  رد  هک  ینایناحور  املع و 
رقابدمحم الم  یفجن ، اقآ  زیربت ،)  ) اقآ داوج  ازریم  جاح  نارهت ،)  ) يرون هللا  لضف  خیش 

، ریبکریما وکاـبنت ، میرحت  يرومیت ، میهاربا  201 ؛  _ 200 ، 1357 نارهت ، ییاریتک ، دومحم  شـشوک : هب  هسلخ ، هنطلـسلا ، دامتعا  - 1
صص 43 و 49. ، 1358 نارهت ،

، ریبکریما وکاـبنت ، میرحت  يرومیت ، میهاربا  201 ؛  _ 200 ، 1357 نارهت ، ییاریتک ، دومحم  شـشوک : هب  هسلخ ، هنطلـسلا ، دامتعا  - 2
ص 47. ، 1358 نارهت ،
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هللا بیبح  دیـس  يدرونجب ، یقتدـمحم  خیـش  جاح  يوضر ، دـمحا  ازریم  ناهفـصا ،)  ) یلعدـمحم خیـش  نیدـلارینم و  اقآ  یکراـشف ،
ازریم يریسا ، لاف  يربکا  یلع  دیس  دهشم ،)  ) سردم نمحرلادبع  ازریم  یتالک و  دمحم  دیـس  میحر ، دمحم  خیـش  يدیهـش ، دهتجم 
ازریم جاح  هاشنامرک ،)  ) نسحدمحم ازریم  اقآ  جاح  زاریش ،)  ) زامنشیپ هّللا  تیاده  ازریم  جاح  نیسحدمحم و  خیش  اقآ  دهتجم ، یلع 

(1) (. دزی  ) سردم یلعدیس  ریم  اقآ  راوزبس ،)  ) رادمتعیرش میهاربا 

يازریم یهاگآ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  مدرم و  هب  نآ  زا  یـشان  ياه  نایز  زایتما و  نیا  ربخ  روشک ، زا  جراخ  ناریا و  ياملع  ماجنارس 
هب اوتف ، نیا  ندینـش  اب  مدرم  .تشاداو  تایناخد  هدافتـسا  وکابنت و  میرحت  ياوتف  رودـص  هب  ار  ناشیا  هک  دـندناسر  قارع  رد  يزاریش 

(2) .دنتسکش ار  اه  نایلق  مکح ، نیا  زا  يوریپ  رد  هاش  نیدلارصان  يارسمرح  نانز  یتح  دنتخادرپ و  تایناخد  وکابنت و  میرحت 

ار املع  ات  دیـشوک  رایـسب  يو  .دـنک  وغل  ار  همانزایتما  نیا  دـش  ریزگاـن  دوب ، هتفرگ  رارق  راـشف  ریز  فرط  ره  زا  هک  هاـش  نیدلارـصان 
دش و خسف  هاش  فرط  زا  دادرارق  ماجنارس  دشن و  قفوم  یلو  دنک ، یـضار  وکابنت  نوتوت و  یلخاد  تراجت  راصحنا  وغل  اب  مک  تسد 

ناضمر هام  زاغآ  زا  دش  فلکم  ناریا  تلود  ساسا ، نیا  رب  .دیسر  فرط  ود  دییأت  هب  ناضمر 1309  متفه  رد 

ص 75. ناریا ، يداصتقا  خیرات  - 1
ص 781. هنطلسلادامتعا ، تارطاخ ، همانزور  - 2
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زا ار  هدش  دای  غلبم  تشادـن ، هنازخ  رد  یغلبم  نینچ  هک  هاش   (1) .دزادرپب يژر  تکرـش  هب  تمارغ  هریل  رازه  دصناپ  دعب ، هام  راهچ  ات 
، سراف جیلخ  ياهردنب  كرمگ  دمآرد  ضوع ، رد  تفرگ و  ماو  يدـصرد  هرهب 6  اب  دوب ، یـسیلگنا  ًالماک  یکناب  هک  یهاش  کناب 

(2) .داد رارق  هاوخنت  نیا  يادا  تنامض  ار  زاریش  رهش  هگنل و  ردنب  سابعردنب ، رهشوب ،

زا ناریا  نیدب  ناراد  مامز  هتبلا.دیسر  هجیتن  هب  راجاق  رـصع  رد  ناریا  مدرم  یعامتجا  یـسایس و  يدج  شبنج  نیتسخن  بیترت ، نیدب 
ماو یهدزایتما و  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنداد ، همادا  هتـشذگ  باوصان  هار  هب  ناـنچ  مه  دـنتفرگنرب و  یفاـک  هشوت  خـیرات ، سرد  نیا 

، یکریز اـب  هشیمه  هک  ناتـسلگنا  تلود  تـسا  ینتفگ  .دـش  هدـنیآ  رد  رگید  ناوارف  ياـه  یهدزاـیتما  زاغآرـس  ناـگناگیب  زا  يریگ 
لماع اـت  دـش  نآ  رب  ناتـسلگنا  .درب  ار  هرهب  نیرت  شیب  خـیرات  هبرجت  نیا  زا  درب ، یم  شیپ  هب  ار  دوخ  هنارگرامعتـسا  ياـه  تساـیس 
مدرم رگید ، يوس  زا  .دـشوکب  نآ  فیعـضت  رد  دـنک و  ییاسانـش  تقد  هب  ار  دوخ  يرامعتـسا  عفانم  هیلع  ناریا  مدرم  شزیخ  یلـصا 

دنتفایرد دندوب ، هدش  انشآ  رت  شیب  دادبتـسا  دسافم  اب  هدرب و  یپ  ناتـسلگنا  يرامعتـسا  ياه  تسایـس  تیهام  هب  ًالماک  هک  زین  ناریا 
نازیم زا  ینید  عجارم  املع و  نآ ، رب  نوزفا  .دنـسرب  يزوریپ  هب  دـنناوت  یم  ینید  ناربهر  نید و  هب  کّسمت  دوخ و  نایم  داحتا  اـب  هک 

.دندش هاگآ  اه  هدوت  نایم  رد  دوخ  يونعم  تردق  ذوفن و 

،1355 نارهت ، کباب ، تاراـشتنا  راـجاق ، هرود  یـسایس  دانـسا  ییافـص ، میهاربا  ص 804 ؛ هنطلـسلا ، دامتعا  تارطاـخ ، هماـنزور  - 1
.73 صص 72 _ 

.212 صص 211 _  وکابنت ، میرحت  - 2
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.دنتفرگ تسد  هب  ار  لوا  هطورشم  يربهر  دنتفای و  روضح  هطورشم  بالقنا  نایرج  رد  يّدج  روط  هب  عجارم  املع و  لیلد ، نیمه  هب 

ناتسلگنا هیسور و  زا  ماو  تفایرد 

ناتسلگنا هیسور و  زا  ماو  تفایرد 

رد نامرد  هناهب  نایم ، نیا  رد  .دوب  رامیب  هتـسویپ  تشاد و  یفیعـض  ینامـسج  هینب  دیـسر ، یهاشداپ  هب  هاش  نیدـلارفظم  هک  یماگنه 
هب هک  داد  یمن  هاش  هب  ار  هزاجا  نیا  هنازخ  دـب  عضو  یعیبط ، روط  هب  .دوش  دـنم  هقالع  اپورا  هب  ترفاسم  هب  يو  هک  دـش  ببـس  اـپورا 

تلود ود  زا  دوـب  ریزگاـن  اـپورا  هب  دوـخ  ياـه  ترفاـسم  ماـجنا  يارب  يو  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنک  ترفاـسم  اـپورا  هـب  دـناوتب  یتـحار 
ناریا و تلم  تورث  نداد  داـب  رب  زج  دوبن  يزیچ  يراـک  نینچ  هجیتـن  .دریگب  ماو  هیـسور ، ناتـسلگنا و  ینعی  رـصع ؛ نآ  رگرامعتـسا 

.سیلگنا سور و  نارگرامعتسا  دزن  ناریا  يدام  عبانم  تاناکما و  نتشاذگ  هقیثو 

كرمگ تفرگ و  ماو  یهاـشنهاش  کـناب  زا  هریل  دوخ 000/50  مظعاردـص  هلودـلا ، نیما  يراـی  تسد  هب  .ه ق  لاس 1315  رد  هاـش 
ای ناتـسلگنا  زا  يرگید  ماو  تسناوتن  هلودـلا  نیما  دوب و  یفاـکان  غلبم  نیا  نوـچ   (1) .داد رارق  ماو  نیا  هقیثو  ار  رهـشوب  هاـشنامرک و 
اه سور  اب  نوچ  دش ، هدیزگرب  یمظعا  ردص  هب  هلودلا  نیما  ياج  هب  ناطلسلا  نیما  هک  یماگنه  .دش  افعتسا  هب  راچان  دریگب ، هسنارف 

، ضوع رد  دریگب و  ماو  وکـسم  یللملا  نیب  یتراجت  کناب  هبعـش  زا  يدصرد  دوس 12  اب  ناموت  تسناوت 2750/35  تشاد ، یتسود 
هیسور و زا  يو  نینچ  مه  .دنک  راذگاو  اه  سور  هب  نآ  هقیثو  ناونع  هب  ار  لامش  كرمگ 

ص 28. هجراخ ، ترازو  دانسا  هیاپ  رب  ناریا  هطورشم  تضهن  - 1
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.دنک ترفاسم  اپورا  هب  دناوتب  هرابود  هاش  ات  درک  تفایرد  يرگید  ياه  ماو  یهاش  کناب 

مود ماو  رد  دشاب و  هتـشادن  ار  یتلود  چیه  زا  يرگید  ماو  تفایرد  قح  اه ، سور  هزاجا  نودب  هک  دش  دـهعتم  ناریا  تسخن ، ماو  رد 
دصرد هب 5/2  دصرد  زا 5  هیسور  رکش  دنق و  ضراوع  دصرد و  هب 5/1  هیسور  تفن  كرمگ  يدصرد  ضراوع 5  هک  داد  دهعت  زین 

نارگتعنص هنازخ و  ندید  نایز  نآ  هجیتن  هک  دندش  رادروخرب  یتایلام  تیفاعم  نانچ  زا  یـسور  ياهالاک  نیاربانب ،  (1) .دبای شهاک 
.دوب یناریا  ناناگرزاب  و 

روشک تاکرمگ  رب  اه  یکیژلب  هطلس 

روشک تاکرمگ  رب  اه  یکیژلب  هطلس 

تسرپرس زون ، مان  هب  يدرف  .دندرپس  یکیژلب  سانـشراک  هس  هب  ار  ناریا  كرمگ  هرادا  هلودلا ، نیما  نامز  رد  .ه ق و  لاس 1287  رد 
هب رفـس  مزاع  هاش  هک  یماگنه  دـعب  لاس  کی  تشاد و  رایتخا  رد  ار  روشک  تاکرمگ  لک  ریدـم  تُسپ  زاـغآ  رد  هک  دوب  هورگ  نیا 

(2) .دیدرگ تاکرمگ  لک  ریزو  دوب ، اپورا 

توافت یناریا  یحیسم  ناملـسم و  ناناگرزاب  نایم  هک  يا  هنوگ  هب  تشادن ، یبولطم  راتفر  یناریا  ناملـسم  ناناگرزاب  اب  یکیژلب  زون 
دندوب و دنـسرخان  دوب ، هدـش  مالعا  زون  هب  رابرد  يوس  زا  هک  یکرمگ  دـیدج  ياه  هفرعت  زا  زین  ناناگرزاب  .دـش  یم  لیاق  ضیعبت  و 

ناملسمان هناگیب  کی  طلـست  تیریدم و  زا  ار  دوخ  یتیاضران  نایناحور  یخرب  نینچ  مه  .دنتـسناد  یم  شناهارمه  زون و  راک  ار  نآ 
.دنتشاد مالعا  ناریا  یمالسا  روشک  تاکرمگ  رب 

.27 صص 24 _  ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  51 ؛ صص 29 _  هجراخ ، ترازو  دانسا  هیاپ  رب  ناریا  هطورشم  تضهن  - 1
ص 29. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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رد .تشاد  همادا  فعض  تدش و  اب  بوانت و  هب  نارهت  ناهفـصا و  دزی ، زاریـش ، رهـشوب ، رد  نایناحور  ناناگرزاب و  مدرم ، یتیاضران 
(1) .دننک بیغرت  ناطلسلا  نیما  لزع  هب  ار  هاش  دنتفرگ  میمصت  نایرابرد  ناناگرزاب و  ینید و  لاجر  یخرب  نارهت ،

نان دوبمک  یطحق و 

نان دوبمک  یطحق و 

رد نوگانوگ  ياه  هناهب  هب  مدرم  ياه  ضارتعا  دوش ، زاغآ  دادبتـسا  لـماک  فذـح  يارب  مدرم  ینلع  یمـسر و  ماـیق  هک  نآ  زا  شیپ 
رت شیب  اه  ضارتعا  نیا  .دوبن  نایم  رد  يراجاق  دادبتسا  لماک  فذح  راعـش  ای  اعدا  هلحرم ، نیا  رد  .دوب و  هدش  زاغآ  ناریا  ياهرهش 

ناطلـسلا نیما  يراـیتسد  هب  هنازخ ، ناـماسبان  عضو  ندـید  اـب  هاـش  اریز  دـش ؛ راکـشآ  گـنرف  هب  هاـش  نیدـلارفظم  مود  رفـس  زا  سپ 
هناهب .تفای  شرتسگ  ناریا  ياهرهـش  رد  رفـص 1321  مرحم و  زا  شروش  یمارآان و  .دـیازفیب  اه  تایلام  مجح  رب  دیـشوک  کباتا ) )

.دوب نان  دوبمک  نامرک ، زاریش و  لیبدرا ، هیمورا ، زیربت ، ناهفصا ، ياهرهش  رد  هژیو  هب  اه ، ضارتعا  نیا  همه  كرتشم 

(2) .دندمآ درگ  ناهفصا  دهتجم  یفجناقآ ، هناخ  هاش و  دجسم  میکح ، دجسم  رد  بالط  مدرم و  زا  یهورگ  ناهفصا ، رد 

كرمگ یکیژلب  سیئر  میرپ ، ویـسُم  لزع  هناگیب و  زا  نالک  ماو  ود  تفاـیرد  لـماع  کـباتا ، يراـنکرب  راتـساوخ  مدرم  زین  زیربت  رد 
لته نیدنچ  بیرخت و  یشورف  بورشم  هزاغم  نیدنچ  شروش ، نیا  نایرج  رد  .دندش  ناجیابرذآ 

ص 30. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
 . ص 68 ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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(1) .دش هتسب  دیدج ) عون  زا   ) هسردم و 

هب رهش  تینما  لوئسم  یگیب ، رلگیب  هناخ  نینچ  مه  .دیماجنا  مدنگ  نارکتحم  ياهرابنا  اه و  هناخ  تراغ  هب  دهـشم ، رد  مدرم  شروش 
(2) .دندیزگرب رهش  يارب  دیدج  یگیب  رلگیب  مدرم  تفر و  تراغ 

لیلد هب  رهاـظ  رد  ثداوـح  نیا  هچرگ   (3) .دـندرک یم  تیامح  اه  ماـیق  نیا  زا  فورعم  اهرهـش  نآ  نادـهتجم  اـملع و  تسا  ینتفگ 
ثداوح نیا  تشپ  رد  يرت  مهم  لماوع  دوبن و  شیب  يا  هناهب  هلأسم  نیا  عقاو ، رد  یلو  دـندوب ، هدـمآ  دوجو  هب  نان  دوبمک  ینارگ و 

ناذوفن و بحاص  هناخ  دندز ، ّدح  ار  ناراوخ  بورـشم  اه ، یـشورف  بورـشم  بیرخت  اب  اه ، مایق  نیا  نایرج  رد  مدرم  .دنتـشاد  رارق 
ناشن یبوخ  هب  دراوم  نیا  .دـنتخاس  حرطم  ار  يرگید  یعامتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، ياـه  هتـساوخ  دـندرک و  تراـغ  ار  نارکتحم 

یم تیوقت  ار  اعدا  نیا  زین  اه  مایق  نیا  زا  قارع  ناریا و  نادـهتجم  تیامح  .تسا  اه  مایق  نیا  رد  رگید  يداینب  لماوع  دوجو  هدـنهد 
، درک شخپ  نایاونان  نایم  یناوارف  درآ  مدنگ و  اه ، شروش  ندناباوخ  ورف  يارب  تموکح  اهرهش ، زا  يرایسب  رد  تسا  ینتفگ  .دنک 
، ور نیا  زا  .دـنداد  یم  همادا  دوـخ  ماـیق  ضارتـعا و  هب  ناـنچ  مه  مدرم  یلو  تـسبرب ، تـخر  ناـن  یحطقو  ینارگ  هـک  يا  هنوـگ  هـب 

.دننک مارآ  ار  مدرم  نانآ ، هکلب  ات  دش  اهرهش  نیا  صخاش  ياملع  ناماد  هب  تسد  راچان  تموکح 

ص 71. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1

ص 74. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2

ص 75. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 3
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هاش هتبلا  .درک  لزع  ترازو  زا  ار  وا  هاـش  هللا ، همحر  فجن  ياـملع  يوس  زا  ناطلـسلا  نیما  ریفکت  اـملع و  مدرم و  ضارتعا  لاـبند  هب 
ناربهر یبهذم و  تاداقتعا  هب  انتعا  یب  دبتسم ، يأردوخ ، يدرف  هک  درک  یفرعم  یمظعا  ترادص  هب  ناطلسلا  نیما  ياج  هب  ار  یسک 

.راجاق دبتسم  هداز  هاش  هلودلا ، نیع  زج  دوبن  یسک  وا  .دوب  مدرم  ینید و 

ياه مظعاردص  زا  کی  چیه  تشذگ ، یم  ناریا  تنطلس  تخت و  رب  راجاق  نادناخ  ندز  هیکت  زا  هک  یلاس  دصکی  زا  شیب  تدم  رد 
، دـشاب راگزور  نآ  ناریا  تالکـشم  لّالح  تسناوتن  هاش  نیدـلارفظم  يوس  زا  باختنا  نیا  .دـندوبن  يراـجاق  ناـگداز  هاـش  زا  ناریا 

هلودـلا نیع  .دوزفا  راجاق  دادبتـسا  اب  مدرم  هزرابم  تّدـش  رب  ارگ ، سپاو  درف  نیا  ینیب  عقاو  زا  رود  ياهدروخرب  اه و  تنوشخ  هکلب 
ماـجنا يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  تـسناد ، یمن  مدرم  رازگ  تمدـخ  هاـگ  چـیه  ار  تموـکح  یتـموکح ، نارازگراـک  رگید  دـننام 

(1) .تشادنپ یم  یصخش  عفانم  نیمأت  یصوصخ و  دصاقم 

اب دندوب  هدیشوک  نیـشیپ  ناریزو  .دوب  اپورا  هب  هاش  نیدلارفظم  ترفاسم  نیموس  هنیزه  نیمأت  يارب  شالت  هلودلا ، نیع  مادقا  نیتسخن 
نیع یلو  دنـشخب ، موادـت  ار  دوخ  ترازو  تایح  تدـم  گنرف ، هب  هاش  رفـس  ياه  هنیزه  نیمأت  هناـگیب و  ياـه  تلود  زا  ماو  نتفرگ 

.دریگب ماو  يرگید  روشک  زا  تسناوت  یمن  هیـسور  اب  شدادرارق  ساسا  رب  ناریا  اریز  تشادن ؛ يدیما  یجراخ  ماو  نتفرگ  هب  هلودـلا 
نتفرگ نودب  هک  دوب  هداد  لوق  هاش  هب  هلودلا  نیع 

ص 51. هطورشم ، میژر  هلودلا و  نیع  - 1
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تخادرپ وگو  تفگ  هب  زون  صخش  كرمگ و  یکیژلب  نارومأم  اب  لیلد ، نیمه  هب  .دنک  مهارف  گنرف  هب  ار  هاش  ترفاسم  هنیزه  ماو ،
رب دوخ  راـشف  رب  زین  اـه  یکیژلب  .ددرگ  نیمأـت  رظن  دروم  لوـپ  هک  دـننک  میظنت  ناـنچ  ار  یکرمگ  قوـقح  داد  تیرومأـم  ناـنآ  هب  و 

.دنک هیهت  هار  نیا  زا  ار  هاش  یجراخ  رفس  يارب  زاین  دروم  لوپ  رت  شیب  تسناوت  هلودلا  نیع  ماجنارس  دندوزفا و  یناریا  ناناگرزاب 

اه یـسیلگنا  هب  تفن  زایتما  ناطلـسلا ، نیما  هرود  رد  رت  شیپ  هچرگا  .دیـسر  اضما  هب  زین  یـسراد  تفن  دادرارق  هلودلا ، نیع  نامز  رد 
يریگتسد اهراک ، نیا  همه  رانک  رد   (1) .دوب ناریا  يارب  يدعب  راوگان  ثداوح  نداد  خر  نآ ، دـمآ  یپ  هک  يزایتما  دوب ؛ هدـش  هداد 

رد هلودـلا  نیع  .تخاس  نیگمـشخ  ار  مدرم  لیبدرا ، هب  نانآ  دـیعبت  بوشآ و  اولب و  داجیا  ماـهتا  هب  بـالط  ناـیناحور و  زا  يراـمش 
ار نایناحور  رت  شیب  یتحاران  راک ، نیا  درک و  در  هورگ  نیا  يدازآ  يارب  ار  یناهبهب  هّللادبع  دیـس  ینایم  رد  اپ  زیمآ ، تناها  یمادقا 
هب شیپ  زا  شیب  بالقنا  يوب  دنتخادرپ و  ناگدش  دیعبت  زا  تیامح  هب  لیبدرا  ریسم  ياهرهـش  رد  مدرم  .دروآ  یپ  رد  هلودلا  نیع  زا 

(2) .دیسر ماشم 

بالقنا زاغآ 

بالقنا زاغآ 

روضح مایا  رگید  زا  رت  شیب  اه  هیکت  اهدجسم و  رد  مدرم  مرحم ، هام  رد  .تسناد  لاس 1323  مرحم  ناوت  یم  ار  بالقنا  زاغآ  نامز 
اب سامت  رد  دنتفای و  یم 

ص 164. ناریا ، شرازگ  - 1
.137 صص 134 _  نایناریا ، يرادیب  خیرات  - 2
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دوخ جوا  هب  مدرم  هب  تبـسن  رابرد  تلود و  يراک  متـس  هرود ، نیا  رد  .دـندش  یم  هاگآ  روشک  ياهدادـیور  زا  ناـیناحور ، اـملع و 
متـس یکیژلب و  زون  يرادرکدـب  زا  ربنم ، يـالاب  رب  ناـبیطخ ، ناـیناحور و  زا  يرایـسب  .دوب  هتفرگ  مدرم  زا  ار  لـمحت  ناوت  هدیـسر و 

دادمتـسا یناهبهب  هّللا  تیآ  تراجت و  ریزو  هلودلادعـس ، زا  ادتبا  نارهت  ناناگرزاب   (1) .دـندرک یم  داقتنا  وا  ياه  فاحجا  يراک و 
هک ناریا  یکرمگ  تسایـس  هـب  ناـنآ  .دـندش  هدـنهانپ  ير  رهـش  رد  ینـسح  میظعلادـبع  ترــضح  مرح  هـب  نآ  زا  سپ  دنتــساوخ و 

(2) .دندوب ضرتعم  درک ، یم  ارجا  یکیژلبزون 

نآ ربخ  نّصحت ، موادت  تروص  رد  هک  نیا  میب  زا  وا  .دوب  هنطلـسلا  بیان  نارهت ، رد  هاش  دهع  یلو  ازریم ، یلع  دّـمحم  نامز ، نیا  رد 
، روشک هب  هاش  نیدـلارفظم  تشگزاب  ضحم  هب  هک  داد  هدـعو  نانآ  هب  دـندنویپب ، هورگ  نیا  هب  زین  نانآ  دـسرب و  اه  تیـالو  رگید  هب 

(3) .دنتشگزاب دوخ  ياه  هناخ  هب  دنداد و  نایاپ  دوخ  نّصحت  هب  هدش  دای  هورگ  نیاربانب ، .دنک  لزع  دوخ  ماقم  زا  ار  زون 

ار سکع  نیا  زون  .دوب  هدیـشوپ  تیناحور  ساـبل  زون  نآ  رد  هک  داـتفا  مدرم  تسد  هب  یکیژلب  زون  زا  يریوصت  راد ، ریگ و  نیمه  رد 
نیا .دنتشاد  روضح  نآ  رد  يدایز  ياه  یکیژلب  هکدوب  هتفرگ  هکسام ) لاب   ) ینشج مسارم  رد 

ص 37. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
لیلحت تادهاشم و  .دـیناسر  پاچ  هب  ار  نانـصحتم  ياه  هزیگنا  هژیو  هب  نصحت  نیا  شرازگ  نامز ، نآ  رد  نیتملا  لبح  همانزور  - 2

.124 صص 114 _  ناریا ، تیطورشم  بالقنا  زا  یسایس  یعامتجا و 
ص 5. ج 2 ، ییحی ، تایح  - 3
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.تخاس هتفشآرب  شیپ  زا  شیب  دندوب ، ناریا  تاکرمگ  رد  اه  یکیژلب  روضح  فلاخم  هک  ار  ناناگرزاب  املع و  هلأسم ،

مه زون و  ياه  يراتفردـب  اه و  هدافتـسا  ءوس  نایب  اب  دوخ  ياه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  نارهت  گرزب  دـهتجم  یناهبهب ، هّللادـبع  دـیس 
دوخ تیلوئـسم  زا  ار  زون  یتسیاب  هاش  نیدـلارفظم  هک  تفگ  وا  .تسناد  تیناحور  هب  نیهوت  ار  هدـش  دای  سکع  وا ، یکیژلب  ناتـسد 

یمق و اضردمحم  خیش  ینایتشآ ،) يازریم  رسپ   ) یضترم خیـش  یجاح  ءامعلاردص ، دننام  يرگید  نایناحور  نآ ، زا  سپ  .دنک  لزع 
(1) .دنتفرگ عضوم  زون  دض  رب  زین  ییابطابط ) دمحمدیس  ردارب   ) ییابطابط دمحادیس 

نیا هب  دوخ  ییانتعا  یب  هیجوت  يارب  اضف  نیا  زا  زین  هلودـلا  نیع  هک  دوب  گنرف  هب  دوخ  مّوس  رفـس  بات  بت و  رد  هاش  نامز ، نیا  رد 
.درب دوس  اه  تفلاخم 

هب ار  نامرک  فورعم  دهتجم  اضر ، دّمحم  ازریم  یجاح  رهـش ، نیا  مدرم  مایق  نایرج  رد  نامرک  مکاح  هنطلـسلارفظ ، رگید ، يوس  زا 
دیـس هلمج  زا  نارهت  ياملع   (2) دروآ یپ  رد  ار  اـملع  مدرم و  رتـشیب  هچ  ره  مشخ  هلأـسم ، ود  نیا  .تسب  بوچ  هب  شیـالکو  هارمه 
نیع هک  دنتخادرپ  ینامکاح  زا  داقتنا  هب  دـندرک و  موکحم  نامرک  رد  ار  هنطلـسلارفظ  راتفر  ناضمر 1323 ، رد 17  ییابطابط  دّمحم 

(3) .داتسرف یم  روشک  ياه  تیالو  هب  هلودلا 

ص 37. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  ص 141 ؛ نایناریا ، يرادیب  خیرات  - 1
ص 54. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
ص 54. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 3
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سور یضارقتسا  کناب  نامتخاس  هب  شروی 

سور یضارقتسا  کناب  نامتخاس  هب  شروی 

ناتـسروگ رد  سور  یـضارقتسا  کناب  ياـنب  نتخاـس  لاـح  رد  یحیـسم  ياـه  سور  هک  دـش  عیاـش  مدرم  ناـیم  ناـضمر 1323  رد 
لحم هب  ییابطابط ، دّـمحم  دیـس  هژیو  هب  املع  هراـشا  هب  ناـضمر  رد 27  راد  هزور  مدرم  .دنتـسه  هداز  ماـما  کـی  راـنک  ناناملـسم و 

ياهراتفر هیلع  مدرم  مشخ  زا  هولج  کی  اهنت  سور  یضارقتسا  کناب  هب  هلمح   (1) .دندرک ناریو  ار  اج  نآ  دنتفر و  کناب  نامتخاس 
.دوب راجاق  تموکح  یمدرمدض 

يرغص ترجاهم 

يرغص ترجاهم 

هجوت ناناگرزاب  ياه  هتـساوخ  هب  هک  نآ  ياج  هب  تشگزاب ، گـنرف  رفـس  زا  هاـش  نیدـلارفظم  هارمه  هب  هلودـلا  نیع  هک  نآ  زا  سپ 
نوچ مه  هک  نارهت  مکاح  هلودلا ، ِءالع  .دـهد  یلامـشوگ  نایناحور  ناناگرزاب و  هب  تفرگ  میمـصت  دـهاکب ، اه  یمارآان  زا  دـنک و 
نیا .درک  هیبنت  دنق  تمیق  ندرک  نارگ  هناهب  هب  ار  ناناگرزاب  زا  يرامش  مظعاردص ، هراشا  هب  تشاد ، هنادبتسم  تلصخ  هلودلا ، نیع 

نصحت نارهت  هاش  دجـسم  رد  لاوش 1323  رد  مدرم  اـملع و  ناـیرازاب ، لـیلد ، نیمه  هب  .تخیگنارب  ار  اـملع  ناـیرازاب و  مشخ  راـک 
، نایم نیا  رد  .دنزب  تسد  رابجا  روز و  هب  هشیمه  لثم  تساوخ  یم  ناگدننک  نصحت  اب  هحلاصم  ياج  هب  هرابود  هلودلا  نیع  .دندرک 

ات دننامب  اج  نآ  رد  دنوش و  هدنهانپ  میظعلادبع  ترضح  هب  هک  درک  داهنشیپ  ناضرتعم  هب  ییابطابط  دّمحمدیس 

ص 54. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
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(1) .دهن ندرگ  نانآ  ياه  هتساوخ  هب  تلود 

يدهم خیـش  ءامعلاردص ، يا ، هجفا  نیدلا  لامج  دیـس  یناهبهب ، هللادبع  دیـس  ییابطابط ، دمحمدیـس  لاوش 1323 ، رد 16  نیاربانب ،
نارهت رازاب  .دندرک  ترجاهم  میظعلادبع  ترضح  مرح  هب  يرازاب  هبلط و  یناحور و  رفن  رازه  دودح  و  يرون ) هللا  لضف  خیـش  رـسپ  )

(2) .دش لیطعت  زین 

شاعم هنیزه  زین  ناناگرزاب  یخرب  .دندنار  یم  نخـس  دنتفر و  یم  ربنم  هب  ظعاو  يدهم  خیـش  ای  دمحم  خیـش  جاح  اهزور  اج  نآ  رد 
داهنـشیپ ییابطابط  دمحمدیـس  هب  وا  .دزاس  هدنکارپ  يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  دیـشوک  هلودلا  نیع  .دندرک  یم  نیمأت  ار  ناگدننک  نصحت 

تفریذپن و دّیـس  اما  .ددرگزاب  رهـش  هب  دوش و  ادـج  یناهبهب  هللادـبع  دیـس  زا  هک  نیا  رب  طورـشم  داد  ار  ناموت  رازه  تسیب  تخادرپ 
هلودلا نیع  .سب  میتسه و  مدرم  يارب  شیاسآ  تلادـع و  ناهاوخ  ام  .مراد  يرگید  عقوت  هن  مهاوخ و  یم  لوپ  هن  نم  هک  داد  خـساپ 
ماجنارس  (3) .دسر دوخ  دوصقم  نیا  هب  تسناوتن  هک  دنک  دـیعبت  ار  نانآ  دـناوتب  ات  دروآ  نریب  مرح  زا  ار  املع  هلیح ، اب  دیـشوک  یّتح 

: زا دندوب  ترابع  اه  نآ  نیرتمهم  هک  دندناسر  تموکح  مدرم و  یهاگآ  هب  ار  نانآ  دوخ  ياه  هتساوخ  نیودت  اب  نانصحتم 

ضیارع و هب  ات  بناریا  دالب  زا  يدلب  ره  رد  يا  هناخ  تلادع  يانب  . 1

ص نایناریا ، يرادیب  خیرات  11 ؛ صص 10 _  ج 2 ، ییحی ، تایح  266 و 281 ؛ صص 263 _  ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  - 1
 . 68 صص 58 _  ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  140 ؛

 . ص 66 ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  ص 130 ؛ ناریا ، هطورشم  تضهن  - 2
ص 105. هطورشم ، میژر  هلودلا و  نیع  ص 66 ؛  ج 1 ، هطورشم ، خیرات  - 3
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هنوگ چـیه  نودـب  دارفا  همه  هرابرد  مالـسا  نوناق  يارجا  . 2 دـننک ؛ راتفر  تاواـسم  لدـع و  هب  دوش و  یگدیـسر  تیعر  یهاوخداد 
(1) .نارهت تموکح  زا  هلودلاءالع  لزع  . 4 تلود ؛ هیلام  كرمگ و  تسایر  زا  زونویسم  لزع  . 3 هظحالم ؛

وا دروآ و  هجراخ  ریزو  هلودلاریـشم  دزن  بوتکم  تروص  هب  ار  مدرم  ياه  هتـساوخ  دوب ، هاش  نانـصحتم و  هطـساو  هک  ینامثع  ریفس 
روتسد هلودلا  نیع  ور ، نیا  زا  .تسا  هتفریذپ  ار  مدرم  ياه  هتـساوخ  هک  داتـسرف  یمایپ  هدش  دای  ریفـس  هب  هاش  .درب  هاش  دزن  ار  نآ  زین 

(2) .دنادرگزاب رهش  هب  هنامرتحم  ار  نانصحتم  همه  دنک و  ارجا  ار  املع  ياه  هتساوخ  داد 

نایم رد  یهاوخ  هطورشم  ثحب  تسا ، ادیوه  میظعلادبع  ترضح  مرح  رد  نانصحتم  ياه  هتساوخ  داوم  نومـضم  زا  هک  هنوگ  نامه 
تـسناوت یمن  نآ  زا  روظنم  هک  دوش  یم  طوبرم  هناخ  تلادـع  سیـسأت  هب  هرود ، نآ  رد  مدرم  ياـه  هتـساوخ  رثکادـح  هکلب  تسین ،

رد نانصحتم  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  .دوب  هنالداع  فرط و  یب  هحلاص و  ياه  هاگداد  لیکـشت  نآ ، زا  روظنم  هکلب  دشاب ، اروش  سلجم 
.تخاس حرطم  ار  ییاعدا  نیقی  هب  ناوت  یمن  هن ، ای  دنتشاد  هطورشم  زا  یتینهذ  یهاگآ و  هنوگ  چیه  نامز  نیا 

يربک ترجاهم 

يربک ترجاهم 

رد یمالـسا  نیناوق  ات  دنک  ریاد  روشک  رـسارس  رد  ار  هناخ  تلادع  هک  داد  روتـسد  هلودلا  نیع  هب  هدعقیذ 1323  رد  هاش  نیدلارفظم 
نایم ددرگ و  ارجا  نآ 

ص 296. نایناریا ، يرادیب  خیرات  - 1
 . ص 68 ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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هناخ تلادـع  سیـسأت  زا  هاـش ، روتـسد  فـالخرب  هلودـلا  نیع  ناـیم ، نیا  رد   (1) .دوشن هتـشاذگ  یقرف  مدرم  نوگاـنوگ  ياـه  هقبط 
نامرف يارجا  زا  یتدم  ات  دسرب ، نایرابرد  زا  یـسلجم  دییأت  هب  دیاب  هناخ  تلادع  سیـسأت  هک  نیا  هناهب  هب  ادتبا  .درک  یم  يراددوخ 

میمـصت هلودـلا  نیع  تفای  شیازفا  مدرم  راـشف  نوچ   (2) .دـماین نوریب  یـصخشم  هجیتـن  زین  سلجم  نآ  زا  هتبلا  هک  دز  زابرـس  هاـش 
.دندش هتـشک  زین  يرامـش  نآ ، نایرج  رد  هک  دـندوزفا  یم  دوخ  ضارتعا  رب  زور  هب  زور  مدرم  .دـنک  رارقرب  یماظن  تموکح  تفرگ 

هب يا  همان  رد  ییابطابط  دّمحمدیـس  هّللا  تیآ  ناـمز ، نیارد  .درک  تیارـس  اهرهـش  رگید  هب  نارهت  رهـش  زا  یمدرم  ضارتعا  مک  مک 
: تشون هاش  نیدلارفظم 

]و تسا  ] زارد تیعر  ناج  ضرع و  لام و  رب  نیرومأم  ماکح و  يدـعت  .تسادـگ  ناشیرپ و  تیعر  بارخ و  تکلمم  اترـضح ! یلعا 
لیم و هچ  ره  هب  ناشتوهـش  بضغ و  هوق  .دنرب  یم  دنک ، اضتقا  ناشلیم  ردق  ره  تیعر  لام  زا  .درادـن  هزادـنا  نیرومأم  ماکح و  ملظ 
زا نامز  كدـنا  رد  كالما  تاهوجو و  اه و  لبم  ترامع و  نیا  .دـننک  یم  تعاـطا  ندرک  صقاـن  نتـشک و  ندز و  زا  دـنک ، مکح 

.دیعلطم ناشلاح  رب  ترـضح  یلعا  هک  تسا  تنکم  یب  يارقف  نامه  تورث  نیا  .تسا  هراچیب  تیعر  لام  مامت  هدش ؟ لیـصحت  اجک 
هک تایلام  مدـنگ  ير  هس  ضوع  رد  ار  یناچوق  ياهرتخد  لاسراپ  .دـندش  تورث  تنکم و  بحاص  تیعر ، لام  زا  نامز  كدـنا  رد 

سور كاخ  هب  ملظ  زا  یناچوق  تیعر  رازه  هد  .دنتخورف  فازگ  تمیق  هب  دابآ  قشع  هنمارا  اه و  نامکرت  هب  هتفرگ  دنهدب ، دنتـشادن 
یلامح و هب  هدرک ، ترجه  هجراخ  کلامم  هب  نیرومأم  ماکح و  ملظ  زا  ناریا  تیعر  اهرازه  .دندرک  رارف 

ص 32. ج 2 ، ییحی ، تایح  ص 308 ؛ ناریا ، هطورشم  بالقنا  خیرات  - 1
.64 صص 52 _  ج 2 ، ییحی ، تایح  - 2

دقن هتوب  رد  هطورشم  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:66

نکمم هضیرع  رـصتخم  نیا  هب  هملظ  ملظ  زا  ار  مدرم  نیا  لاـح  ناـیب  .دـنریم  یم  يراوـخ  تلذ و  رد  دـننک و  یم  نارذـگ  یگ  هـلعف 
تلاح .دیآ  رب  هراچ  ماقم  رد  هدش ، علطم  ترضح  یلعا  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  یفخم  ترضح  یلعا  زا  ار  ایاضق  نیا  مامت  .تسین 

دوش یمن  یـضار  ترـضح  یلعا  هتبلا  .دش  دـهاوخ  هجراخ  کلامم  وزج  تکلمم  نیا  بیرق  نع  دوشن ، حالـصا  رگا  تکلمم  هیلاح 
.دندش لیلذ  نیملسم  فیعض و  مالسا  تفر و  داب  هب  ناریا  ینویامه ، دهع  رد  دوش  هتشون  خیراوت  رد 

مدرم هماع  داد  هب  نمجنا  نآ  رد  هک  مدرم  فانـصا  مامت  زا  بکرم  ینمجنا  ینعی  تلادع ؛ سلجم  ار  دسافم  نیا  مامت  اترـضح ! یلعا 
دهاوخ دابآ  اه  یبارخ  دش و  دهاوخ  عفر  اه  ملظ  نیا  دشاب ، رگا  سلجم  .دـنک ] عفر  ...دنـشاب ،[  يواسم  نآ  رد  ادـگ  هاش و  دنـسرب ،
ینامثع .درب  دهاوخن  سور  ار  لحم  نالف  درب ، دهاوخن  سیلگنا  ار  ناتسچولب  ناتسیس و  .درک  دهاوخن  تکلمم  هب  عمط  هجراخ  .دش 

تسا و دب  شوشغم و  رایسب  دنقلخ ، هویحلا  هب  ام  تسا و  مدرم  بلاغ  توق  هک  تشوگ  نان و  عضو  .دنکب  دناوت  یمن  ناریا  هب  يّدعت 
.دنمورحم ود  نیا  زا  مدرم  رت  شیب 

زا یعمج  زور  همه  دندرک  نغدغ  مه  ار  نآ  هک  دندرک  یم  لیـصحت  یتوق  یگ  هلعف  یگلمع و  هب  مدرم ]  ] رت شیب  اترـضح ...! یلعا 
لامک اب  زور  یس  میظعلادبع  ترضح  هیواز  رد  .دوش  یمن  روصت  رتالاب  نیا  زا  یـصقن  تلود ، يارب  .دنریم  یم  یگنـسرگ  زا  اه  نآ 

كرابم طخ  تسد  نومـضم  ماجنا  راظتنا  هب  ...دـش  رداص  دوصقم  سلجم  سیـسأت  رد  ینویامه  طـخ  تسد  اـت  میدـینارذگ  یتخس 
سلجم سیـسأت  دش و  دهاوخن  راک  نیا  دنیوگ  یم  احیرـص  هکلب  هدـینارذگ ، هرفط  هب  ار  همه  .دـشن  رهاظ  يرثا  .مینارذـگ  یم  زور 

لاوز ضرعم  رد  ینعم و  یب  تنطلس ، سلجم ، یب  .تسا  سلجم  ندوب  اب  لاوز  یب  حیحص  تنطلس ، دنناد  یمن  .تسا  تنطلس  یفانم 
(1) .تسا

 . 86 صص 85 _  ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
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هلودلا نیع  هجوتم  اه  هلمح  همه  نیاربانب ، .تشاذگ  یمن  هلودـلا  نیع  دـهن ، ندرگ  مدرم  هتـساوخ  هب  تساوخ  یم  زین  هاش  رگا  یتح 
یلاسرا ياه  همان  نتم  زا  اج ، همه  زیچ و  همه  رب  هلودلا  نیع  هطلـس  يرامیب و  لیلد  هب  هاش  دندرک  یم  روصت  همه  نامز  نیا  رد  .دوب 

مایق هب  ار  مدرم  دـنتفر و  یم  ربنم  يدجـسم  رد  راب  کی  يا  هتفه  مادـک  ره  ییابطابط  یناهبهب و  هژیو  هب  اـملع  .تسین  ربخاـب  هاـش  هب 
(1) .دندرک یم  قیوشت 

لاقتنا ماگنه  نارومأم  .درک  رداص  ار  ظعاو  دّمحم  خیش  مان  هب  عاجش  ناظعاو  زا  یکی  يریگتسد  روتسد  هلودلا  نیع  ماگنه ، نیا  رد 
رد .دنهد  تاجن  نارومأم  تسد  زا  ار  ظعاو  خیـش  دنتـسناوت  مدرم  کمک  هب  بالط  .دندش  ور  هب  ور  بّالط  تمواقم  اب  نادـنز  هب  وا 

ار دیمحلادبع  هزانج  هک  تساوخ  مدرم  زا  املعلا  ردص  .دش  هتشک  نارومأم  يزادناریت  رد  دیمحلادبع  دیـس  مان  هب  يا  هبلط  نایم ، نیا 
سیسأت ام  دوصقم  : » هک دنداتسرف  مایپ  هلودلا  نیع  هب  دندمآ و  درگ  دجـسم  رد  مدرم  هارمه  هب  رت  شیب  املع  .دنربب  عماج  دجـسم  هب 

ارجا ار  هاش  طخ  تسد  تسا و  هناخ  تلادع  عنام  هلودلا  نیع  نوچ  دنکن و  يدعت  ملظ و  یـسک  نیا  زا  سپ  هک  تسا  لدـع  سلجم 
(2)« .دزیخرب ترازو  دنسم  زا  دیاب  تسا و  تلم  تلود و  هب  نیاخ  سپ  دنک ، یمن 

فارطا رد  ییامیپ  هار  نایرج  رد  ار  ناگدـننک  نصحت  زا  يرامـش  دوب ، هتفرگ  دوخ  ناـفلاخم  بوکرـس  هب  میمـصت  هک  هلودـلا  نیع 
.تسب هلولگ  هب  دجسم 

ص 88. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
.90 99 و 89 _  صص 95 _  ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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زاـب ناـشیاه  هناـخ  هب  دنتـساوخ  مدرم  زا  دزیرن ، نیمز  رب  يرت  شیب  نوـخ  هک  نیا  يارب  اـملع  یلو  تفاـی ، همادا  يزور  دـنچ  نصحت 
هد دودح  ور ، نیا  زا  .دنداد  صیخشت  مق  دصقم  هب  ترجاهم  ار  ناشیاه  هتساوخ  هب  یبای  تسد  يارب  هار  نیرتهب  هاگ  نآ   (1) .دندرگ

، دنتشاد روضح  يرون  هّللا  لضف  خیش  یناهبهب و  ییابطابط ، نایاقآ : هلمج  زا  تقو  عجارم  املع و  رت  شیب  نانآ  نایم  رد  هک  رفن  رازه 
تکرـش ضارتعا  رد  هک  يدارفا  ناناگرزاب و   (2) .دـش یلاخ  عجارم  املع و  زا  تختیاپ  بیترت ، نیدـب  .دـندرک  تکرح  مق  يوس  هب 
نـصحت رامـش  هک  دوش  یم  هتفگ  .دـندش  هدـنهانپ  سیلگنا  ترافـس  هب  ناج  میب  زا  دـندوب ، هتفرن  مق  هب  املع  هارمه  هب  یلو  دنتـشاد ،

(3) .دیسر رفن  رازه  هدراهچ  هب  ترافس  رد  ناگدننک 

تـساوخرد دندرک : مالعا  هلودلا  نیع  هب  ناتـسلگنا  رادراک  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياه  تساوخرد  ناگدننک  نصحت  زور ، دنچ  زا  سپ 
: زا دوب  ترابع  نانآ  ياه 

؛ نارهت هب  رجاهم  ياملع  تشگزاب  . 1

؛ ینیشن تسب  نایاپ  زا  سپ  نانآ  هب  ندرکن  ضرعت  دروم  رد  نداد  نانیمطا  . 2

؛ تکلمم رد  تینما  يرارقرب  يارب  شالت  . 3

ص 357. ناریا ، تیطورشم  خیرات  ص 246 ؛ ج 1 ، نایناریا ، يرادیب  خیرات  106 ؛ صص 100 _  ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
.107 صص 106 _  ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2

ص 110؛ ج 1 ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  نوارب ، دراودا  دعب ؛ هب  ص 137  هجراخ ، ترازو  دانسا  هیاپ  رب  ناریا  هطورشم  تضهن  - 3
ص 374. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات 
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؛ فانصا ناناگرزاب و  املع ، تیوضع  اب  هناخ  تلادع  حاتتفا  . 4

(1) .مدرم نادیهش  نالتاق  تازاجم  . 5

نیع لزع  اروشلاراد و  حاتتفا  دش ، یم  مالعا  فارگلت  هلیسو  هب  هک  نوگانوگ  ياهرهش  مدرم  يراداوه  هناوتـشپ  هب  ناگدننک  نصحت 
(2) .دندوزفا دوخ  ياه  هتساوخ  رب  زین  ار  هلودلا 

ناهاوخ يدازآ  زا  سیلگنا  ترافس  تیامح  لیلد 

ناهاوخ يدازآ  زا  سیلگنا  ترافس  تیامح  لیلد 

هب دـنتخاس ، حرطم  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  اج  نآ  رد  دـندش و  هدـنهانپ  ناتـسلگنا  ترافـس  هب  نایناریا  زا  يدایز  رامـش  هک  هتکن  نیا 
نادنچ شیارب  ناریا  عفانم  دوب و  دوخ  عفانم  لابند  هب  هتـسویپ  ناتـسلگنا  هک  تسین  یکـش  .تسا  هدش  لیدبت  يزیگنارب  هشقانم  هلأسم 
یلخاد نمـشد  هب  وا ، کمک  هب  ات  دـنوش  یم  هدـنهانپ  هناگیب  یخیرات و  نمـشد  هب  نایناریا  هک  تسا  هنوگچ  لاـح  .تشادـن  یتیمها 

؟ دننزب هبرض  دادبتسا ، ینعی  دوخ ؛

ياه تروص  هب  یتح  داد و  نصحت  هزاجا  ناریا  یسایس  نافلاخم  هب  دوخ  ترافس  رد  ناتسلگنا  هک  تسین  يدیدرت  نیا  رد  نینچ  مه 
روتـسد ترافـس  نالوئـسم  تخاس ؛ یم  حرطم  راجاق  هاش  دزن  میقتـسم  ار  ناشیاه  هتـساوخ  یتح  درک و  تیامح  ناـنآ  زا  نوگاـنوگ 

هظحل هب  هظحل  ترافس  رد  نانـصحتم  رامـش  هک  نیا  رب  یتح  دنداد و  نانـصحتم  ناضرتعم و  يور  هب  ار  ترافـس  ياهرد  ییاشگزاب 
(3) .دنداد یم  ناشن  شوخ  يور  دوب ، شیازفا  لاح  رد 

ص 111. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1

ص 113. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
ص 102. ص 95 ، ج 1 ، تیطورشم ، تامدقم  یفام ، مشاه  - 3
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: هک حرش  نیدب  تسا  حرطم  شسرپ  دنچ  اج  نیا  رد 

؟ درک کمک  ناهاوخ  هطورشم  هب  ناتسلگنا  ارچ  . 1

؟ دنتساوخ يرای  ناتسلگنا  زا  ناهاوخ  هطورشم  ارچ  . 2

.دوب تباقر  رد  هیسور  اب  ناریا  رد  دوخ  عفانم  هب  یبای  تسد  رد  ناتسلگنا  دیدرت ، یب 

دادبتسا هب  ناضرتعم  زا  تیامح  رد  ار  دوخ  تعفنم  دوب ، يراجاق  دادبتسا  یماح  هک  هیـسور  اب  تباقر  رد  ناتـسلگنا  زین  نامز  نیا  رد 
رفنت لـیاسو  هک  دـندوب  هدرک  نیا  هجوتم  ار  دوخ  ّمه  ماـمت  اـه  یـسیلگنا   » ناراـگن خـیرات  زا  یکی  هتفگ  هب  .داد  صیخـشت  يراـجاق 

(1) «. دنیامن بذج  دوخ  يوس  هب  ار  هماع  هجوت  بلج و  اه  سور  هب  تبسن  ار  ّتلم  یمومع 

دادبتسا زا  تیامح  هب  تبسن  ار  دوخ  عضوم  دندش ، هیراجاق  تموکح  زا  مدرم  یتیاضران  هجوتم  هک  یماگنه  اه  یـسیلگنا  کش  یب 
.دننک نیمأت  رت  شیب  ار  دوخ  عفانم  ناریا ، مدرم  دزن  بوبحم  بولطم و  تیعقوم  داجیا  اب  ات  دنداد  رییغت  يراجاق 

دقاف هک  دنتـساوخ  یم  يا  هطورـشم  تلود  اه  نآ  .دندوبن  ناریا  رد  دنمتردق  هطورـشم  تلود  کی  لابند  هب  اه  یـسیلگنا  دـیدرت  یب 
یم ناریا  یبونج  همین  رد  اه  نآ  نایماظن  یتح  اه و  یـسیلگنا  هک  دوب  تلاح  نیا  رد  اـهنت  هچ ، .دـشاب  یـسایس  يوق  زکرمت  رادـتقا و 

.دنشاب ءاشیام  لاّعف  دنتسناوت 

راجاق نیدبتسم  هک  دندرک  یم  نامگ  اه  نآ  هک  ارچ  .دندید  یمن  اه  یسیلگنا  رب  هیکت  زج  يا  هراچ  زین  هاوخ  هطورشم  نارـس  یخرب 
لَوُد زا  طقف 

 . صص 87 و 88 ج 1 ، تیطورشم ، تامدقم  یفام ، مشاه  - 1
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هتکن نیا  زا  دارفا  نیا  .دنتـسین  یلخاد  فلاخم  چـیه  لّـمحت  هب  رـضاح  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـسرت و  یم  سیلگنا  سور و  دـنمتردق 
.دندوبن هطورشم  زا  تیامح  رد  اه  یسیلگنا  فادها  نارگن  نادنچ  ارهاظ  هک  یلاح  رد  دندرب  هرهب  دوخ  دوصقم  دربشیپ  يارب 

تیطورشم نامرف  رودص 

تیطورشم نامرف  رودص 

ینایم رد  اپ  مق ، هب  نارهت  ناگرزب  املع و  ترجاهم  زا  یشان  یعامتجا  یناور و  راشف  ناتسلگنا ، ترافس  رد  نّصحت  موادت  ماجنارس ،
ناگدننک نصحت  اب  ازریم  یلعدمحم  یهارمه  تابتع ، ناریا و  ياهرهـش  ذوفناب  دارفا  يوس  زا  ناوارف  ياه  فارگلت  لاسرا  سیلگنا ،

لودـع دوخ  هناتخـسرس  عضوم  زا  اـت  تشاداو  ار  راـبرد  ناـنآ ، اـب  هناـخ  قازق  نوشق و  نابـصنم  بحاـص  یخرب  يدرد  مه  راـهظا  و 
(1) .دنک

يدامج مهدراهچ  رد  دـعب  زور  دـنچ  تخاس و  رانکرب  یمظع  ترازو  ماقم  زا  ار  هلودـلا  نیع  ادـتبا  هاش  نیدـلارفظم  بیترت ، نیدـب 
(2) .درک رداص  ار  هطورشم  سیسأت  نامرف  توا 1906  اب 15  ربارب  یناثلا 1324 

: تشون نینچ  دوخ  نامرف  رد  هاش  نیدلارفظم 

ینابم دـییأت  ناریا و  یلاـها  هبطاـق  یگدوسآ  تیهاـفر و  يارب  هک  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  اـم  هناـکولم  نویاـمه  يأر  هک  عقوم  نیا  رد  ... 
زا یـسلجم  هک  میدـش  ممـصم  ناـنچ  دوش ، هدراذـگ  ارجا  عقوم  هب  یتکلمم  یتلود و  ریاود  رد  رورم  هب  هیـضتقم  تاحالـصا  تلود ،

رد هموقرم ، تاقبط  باختنا  هب  فانصا  راجت و  نیکالم و  فارشا و  نایعا و  هیراجاق و  املع و  ناگداز و  هاش  نیبختنم 

ص 375. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  - 1
ص 119. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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همزال هقادم  هرواشم و  هماع ، حلاصم  یتکلمم و  یتلود و  روما  ماهم  رد  همزال  دراوم  رد  هک  دوش  میظنت  لیکـشت و  نارهت  هفالخلاراد 
ار مزال  کمک  تناعا و  .دش  دـهاوخ  ناریا  یتخبـشوخ  تداعـس و  يارب  هک  یتاحالـصا  رد  ام  يارزو  تئیه  هب  هدروآ و  لمع  هب  ار 

یلاـها هبطاـق  همهم  تاـجایتحا  هماـع و  حـلاصم  تلم و  تلود و  ریخ  رد  ار  ناـشدوخ  دـیاقع  ناـنیمطا  تینما و  لاـمک  رد  دـیامنب و 
هک تسا  یهیدب  .دوش  هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  حشوم و  هکرابم  هحص  هب  هک  دنناسرب  ضرع  هب  تلود  لوا  صخـش  طسوت  هب  تکلمم 
هک دومن  دیهاوخ  ایهم  بترم و  ار  نآ  لیکشت  مزاول  بابسا و  سلجم و  نیا  تابیترت  همان و  ماظن  كرابم ، طخ  تسد  نیا  بجوم  هب 

نالعا ار  كرابم  طخ  تسد  داوس  هک  مییامرف  یم  ررقم  زین  دوش و  عورـش  همزال  تاحالـصا  حاتتفا و  سلجم  نیا  یلاعت  هّللا  نوع  هب 
.دنشاب ییوگاعد  لوغشم  لاحلا  هفرم  علطم و  ...یلاها  هبطاق  ات  هک  دییامن  مالعا  و 

نامرف همان و  رد  دنتـساوخ  هاش  زا  دندید ، یم  نآ  رد  ییاه  یتساک  هک  اج  نآ  زا  یلو  دـندوب ، لاحـشوخ  نامرف  نیا  زا  مدرم  هچرگا 
ار ناـضرتعم  دوصقم  دوخ ، يدـعب  ناـمرف  رد  هاـش  ور ، نیا  زا  .دـنک  هراـشا  اروش » سلجم   » »و تلم هدوت   » هژاو هب  تحارـص  اـب  دوخ 

: تشون نامرف  نیا  رد  هاش  .تخاس  هدروآرب 

زورما دنـشاب ، فقاو  ام  نویامه  هلماک  تاهجوت  زا  تلم  دارفا  یلاها و  مومع  هک  نآ  يارب  نامدوخ  قباس  طـخ  تسد  لـیمکت  رد  ... 
طیارش لوصف و  سلجم ، يازجا  باختنا  زا  دعب  هدومن ، ریاد  احیرص  قباس  طخ  تسد  حرـش  هب  ار  روبزم  سلجم  هک  میراد  یم  ررقم 

سدـقم عرـش  نیناوق  تکلمم و  تلم و  هتـسیاش  هک  يروط  هب  نیبـختنم  ياـضما  بیوصت و  قفاوم  ار  یمالـسا  ياروش  سلجم  ماـظن 
(1)  . ...دنیامن بترم  دشاب ،

ص 120. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
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مق نارجاهم  دـندرک و  كرت  ار  اج  نآ  سیلگنا  ترافـس  نانیـشن  تسب  ور ، نیا  زا  .دـش  هدروآرب  مدرم  دوصقم  نامرف ، نیا  لابند  هب 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تیاده  هنطلسلا  ربخم  .دوش  هتشون  تاباختنا  همان  ماظن  دش  رارق  نینچ  مه  .دندش  نارهت  یهار  زین 

رد نم  و  مظعا ) ردص   ) هلودلاریشم ناخ  هّللارصن  ازریم  نارسپ  ناخ ، نیسح  ازریم  ناخ و  نسح  ازریم  هنطلسلا ، مشتحم  هلودلا ، عینص 
تاباختنا رد  ار  حالص  تقو ، تایضتقم  هب  رظن  .میدش  توعد  همان  ماظن  میظنت  يارب  هلودلاریـشم  فرط  زا  یناثلا 1324  يدامج   21

هک دش  هتـشون  دش و  ررقم  تایالو  يارب  رفن  نارهت و 60  يارب  هدـنیامن  رفن  .دوب 60  نیمه  مه  طخ  تسد  لولدم  میدـید و  یتاقبط 
(1) .تسا یفاک  سلجم  حاتتفا  يارب  نارهت  زا  رفن  باختنا 60 

فانـصا ار  هـیقب  رفن  یــس  ناـناگرزاب و  اـملع و  ناراد ، نـیمز  ناـیعا ، ناـگداز ، هاـش  هـقبط  ار  نارهت  ناگدـنیامن  زا  رفن  دودح 30 
، نایراسمس ناشورف ، طقس  ناشورف ، راگیس  ناشورفرولب ، نافاحـص ، ناشورف ، باتک  ناشورفریرح ، ناشورف ، ذغاک  نوچ  نوگانوگ 

یبلح نارگنهآ ، اه ، یبابک  ناشورف ، غرم  ناباصق ، نازود ، هنیپ  ناشاّفک ، نازازب ، نازاس ، تعاس  نازود ،) فاحل   ) ناجالح نـالاقب ،
ياضعا دادعت  .دنداد  یم  لیکشت  هریغ  اه و  یمامح  اه و  یناملس  اه ، فاب  ریـصح  اهرگرز ، اهزودابع ، اهزپ ، هلک  اهزپشآ و  نازاس ،

4  ) بالط املع و  هدنیامن ،)  4  ) هیراجاق ناگداز و  هاش  زا : دندوب  ترابع  نارهت  رهش  يارب  کیکفت  هب  فونـص  تاقبط و  زا  مادکره 
نیمز هدنیامن .) اعمج 32  هدـنیامن و  کی  یفنـص  ره  زا   ) فانـصا هدـنیامن ،)  10  ) ناراد نیمز  هدـنیامن ،)  10  ) ناناگرزاب هدـنیامن ،)

، دندش یم  باختنا  یگدنیامن  هب  هک  نازرواشک  ناراد و 

ص 174. ناریا ، شرازگ  - 1
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هتشاد ینیعم  تراجت  هرجح و  تسیاب  یم  زین  بختنم  ناناگرزاب  .دنشاب  ناموت  نارازه  مک  تسد  شزرا  هب  یکلم  کلام  تسیاب  یم 
یلحم طسو  دـح  ياه  هیارک  قباطم  ناکد  نآ  هیارک  هک  دنـشاب  یناکد  ياراد  تسیاـب  یم  فانـصا  زا  بختنم  ناگدـنیامن  دنـشاب و 

.دشاب

یـس زا  شنـس  هک  داوساب  یناریا  ره  .تشاد  صاصتخا  یتشترز  ینمرا و  يدوهی ، تیلقا  هب  هدنیامن  رفن  هس  رفن ، تصـش  نیا  نایم  زا 
تشاد و ندـش  باـختنا  قح  دوبن ، زین  تلود  ریگب  قوـقح  تشادـن و  ییازج  تیموـکحم  هقباـس  دوـبن و  رت  شیب  داـتفه  زا  رت و  مک 

يارب هک  دوب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یـشنم  راهچ  سیئر و  بیان  ود  سیئر و  کی  سلجم ، يارب  .دوب  لاس  ود  نانآ  یگدـنیامن  تدـم 
(1) .دیسر هاش  ياضما  هب  لاس  نامه  بجر  بش 21  رد  همان  ماظن  نیا  .دندش  یم  باختنا  لاس  کی  تدم 

یلم ياروش  سلجم  نیتسخن  لیکشت 

یلم ياروش  سلجم  نیتسخن  لیکشت 

هب زین  اه  تیالو  اهرهـش و  رگید  ناگدـنیامن  .دـندش  سلجم  دراو  باختنا و  مدرم  میقتـسم  يأر  اب  هدـنیامن  رفن   60 نارهت ، رد  ادـتبا 
(2): دوب حرش  نیدب  سلجم  بیکرت  .دیسر  رفن  هب 161  نانآ  رامش  هک  دندش  سلجم  دراو  جیردت 

رـشن نارهت ، یچ ، هناشریدم  نسحم  يروآ و  سمـش  نسح  دنمزوریف ، مظاک  همجرت : بالقنا ، ود  نیب  ناریا  نایماهاربآ ، دـناورپ  - 1
 _ صص 178 هجراخ ، روما  ترازو  دانسا  هیاپ  رب  ناریا  هطورـشم  تضهن  ص 296 . لوا ، سلجم  تارکاذم  ص 78 ؛ ، 1377 زکرم ،

.179
ص 317. ات 1320 ، هطورشم  زا  ناریا  رد  هتینردم  تنس و  شلاچ  - 2
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یعامتجا بتارم 

هدنیامن دادعت 

دصرد

هیراجاق ناگداز و  هاش 

8

5/0

بالط املع و 

47

2/29

( نایعا  ) یناوید لامع 

36

3/22

ناناگرزاب

28

4/17
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فانصا  

29

18

نارگید

13

8/0

يارب تلود  تساوخرد  دش ، هدرب  سلجم  هب  هک  يا  هحیال  نیتسخن  .دش  لیکشت  نارهت  رد  نابعش 1324  رد 17  سلجم  هسلج  نیلوا 
داهنشیپ ار  یلم  کناب  سیسأت  درک و  تفلاخم  ماو  نیا  تفایرد  اب  سلجم  .دوب  سیلگنا  سور و  زا  ماو  هریل  رازه  دصراهچ  تفایرد 

(1) .داد

یلک روط  هب  رگیدکی  فلاخم  ياه  هورگ  .دش  راکشآ  ناگدنیامن  نایم  فالتخا  نآ ، ممتم  یساسا و  نوناق  بیوصت  عضو و  ماگنه 
یسارکومد تیمکاح  راتساوخ  یهورگ  .دندوب  رابرد  هاشداپ و  رت  شیب  ذوفن  رایتخا و  رادتقا و  راتساوخ  يا  هتـسد  دندوب : هتـسد  هس 

عرـش اب  سلجم  بوصم  نیناوق  یفانت  عرـش و  نارگن  هک  دندوب  نایناحور  زین  موس  هورگ  .دندوب  روشک  رب  نآ  یبرغ  قلطم  يانعم  رد 
.دندوب

دوب نارگن  نارگید  زا  شیب  يرون  هّللا  لضف  خیش  هّللا  تیآ  نایم ، نیا  رد 

ص 177. ناریا ، شرازگ  - 1
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رارصا هطورشم و  شریذپ  اب  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  هدناجنگ  عرش  فالخرب  یبلطم  نآ ، ممتم  یـساسا و  نوناق  عضو  ماگنه  ادابم  هک 
: تفگ یم  دننک ، نییعت  ار  مدرم  دوخ و  تشونرس  مدرم  ناگدنیامن  هدوب و  دودحم  دیاب  تموکح  هاش و  تارایتخا  هک  هتکن  نیا  رب 

هجو چیه  هب  نم  ...تسین  ناریا  رد  ارجا  هتسیاش  دراد ، هک  یصاخ  تاصخشم  اب  تسا  يراج  يراس و  ناتسگنرف  رد  هک  يا  هطورشم 
(1) .مناد یم  سک  همه  زا  شیب  ساسا  نیا  سیسأت  رد  ار  دوخ  تیلخدم  هکلب  متسین ، یلم  سلجم  رکنم 

رارـصا و هب  لاح  ره  هب  .دسرن  بیوصت  هب  نآ  رد  ینوناق  عرـش ، فالخرب  دشاب و  مالـسا  رب  شـساسا  هک  تساوخ  یم  یـسلجم  يو 
: دش هدوزفا  یساسا  نوناق  ممتم  هب  هدام  نیا  يرون ، هّللا  لضف  خیش  هژیو  هب  املع  تساوخرد 

هعوضوم نیناوق  مالـسا و  هسدـقم  دـعاوق  اب  یتفلاخم  نآ  هینوناق  داوم  راصعا  زا  کی  چـیه  رد  دـیاب  ...یلم  ياروش  سدـقم  سلجم 
زا دشابن ، رفن  زا 5  رت  مک  هک  یتأیه  يرصع  ره  رد  یتسیاب ] نیاربانب ،  ] ...دشاب هتشادن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مانالا  ریخ  ترضح 

دیلقت عجرم  مالـسالا  ججح  مالعا و  ياملع  هک  قیرط  نیا  هب  دنـشاب ، مه  نامز  تایـضتقم  زا  علطم  هک  نینیدـتم  ياهقف  نیدـهتجم و 
اه نآ  زا  رفن  .دنیامنب 5  یلم  ياروش  سلجم  هب  یفرعم  دنشاب ، هروکذم  تافـص  ياراد  هک  املع  زا  رفن  تسیب  یماسا  یمالـسا  هعیش 
ات دسانـشب  تیوضع  تمِـس  هب  هدومن ، نییعت  هعرق  مکح  هب  ای  قافتا  هب  یلم  ياروش  سلجم  ياضعا  رـصع  ياضتقم  هب  رت  شیب  ای  ار 

دعاوق اب  تفلاخم  هک  هعوضوم  داوم  نآ  زا  کی  ره  هدومن ، یسررب  روغ و  هرکاذم و  تقد  هب  دوش  یم  ناونع  سلجم  رد  هک  يداوم 
دنکن ادیپ  تینوناق  ناونع  هک  دنیامن  در  حرط و  دشاب ، هتشاد  مالسا 

.12 صص 11 _  يرون ، هّللا  لضف  خیش  اقآ  حیاول  یناوضر ، - 1
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(1) .دوب دهاوخ  عبتم  عاطم و  املع  تأیه  نیا  يأر  و 

یناماسورـس تکلمم  جرخ  لخد و  هب  تساوخ  یم  هک  دوب  یلام  روما  نویـسیمک  دش ، لیکـشت  سلجم  رد  هک  ینویـسیمک  نیتسخن 
یم هراب  نیا  رد  هلودلاراشتسم  .داتفا  یم  رطخ  هب  يرایسب  دارفا  عفانم  اریز  دوش ؛ زوریپ  میمصت  نیا  رد  سلجم  دوبن  نکمم  هتبلا  .دهد 

: دسیون

يرکـشل و زا  دـندوب  تلود  تامدـخ  لـخاد  هک  یـصاخشا  .تشادـن  ینیعم  قوقح  یتلود  لـغاشم  زا  کـی  چـیه  هطورـشم  زا  لـبق 
هدوب تمدـخ  راظتنا  رد  هاوخ  دنـشاب و  یتمدـخ  يدـصتم  ًالعف  هاوخ  .دـنداتفا  یم  بجاوم  لیـصحت  رکف  هب  رما  يادـتبا  زا  يروشک ،

لیاسو هب  نامز  رورم  هب  .تشادـن  تمدـخ  نیعم  قوقح  جوف ، گنهرـس  رفن  کی  ًـالثم  .دوب  یـسنج  يدـقن و  مه  تاـقوقح  .دنـشاب 
هب دـندرک و  یم  ادـیپ  لحم  رایـسب  شـالت  تاـمحز و  هب  دـعب  .دـندرک  یم  رداـص  یمـسر  بجاوم  هریج و  يرارقرب  نیمارف  هفلتخم ،

یهیدب .دش  یم  رارقرب  بجاوم  دوب ، هدش  رداص  نامرف  هچ  نآ  زا  یتمسق  ای  امامت  دش ، یم  تفای  هک  ییاه  لحم  زا  طیاسو  لیاسو و 
دوخ ناسک  دوخ و  قح  رد  هفلتخم  غیـص  هب  اذـهل  .دنتـشاد  فوقو  اه  لحم  زا  رتهب  رت و  شیب  سکره  زا  هیلام  رتفد و  لـها  هک  تسا 
رتفد لـها  اـصوصخ  صاخـشا و  بلغا  هک  دوب  هدـش  نیا  بیترت  نیا  هجیتـن  .دـندرک  یم  رارقرب  دوخ  راوخریـش  دـالوا  قح  رد  یتـح 

ات سکره  تاـقوقح  یقیقح  قوقح  نازیم  ندرک  مولعم  تشاد  لاکـشا  یلیخ  اذـهل  .دـندوب  تیـالو  نیدـنچ  رد  یتاـقوقح  بحاـص 
تاراـظتنا زا  یکی  اـیوگ  ...دوش  نیعم  یبـجاوم  یلغـش  ره  يارب  خوسنم و  یلک  هب  بیترت  نیا  هک  دـهد  هزاـجا  تایـضتقم  تصرف و 

ثعاب رکذلا  قوف  ياه  قوقح  عطق  هک  دوب  نیا  رابرد 

ص 21. ، 1362 یسودرف ، تاراشتنا  نارهت ، راشفا ، جریا  ششوک : هب  هلودلاراشتسم ، دانسا  تارطاخ و  تیطورشم  دانسا  - 1
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(1) .دوش هطورشم  مادهنا  هب  یهتنم  هتشگ و  قوقح  نابحاص  شروش  نایغط و 

ناگناگیب و رادتقا  ندرک  دودحم  سیلگنا ، سور و  زا  ماو  تفایرد  اب  تفلاخم  دننام : ناریا  رد  نارگرامعتسا  عفانم  اب  سلجم  هزرابم 
ار ناریا  نآ  ساسا  رب  هک  سیلگنا  هیـسور و  دادرارق 1907  اب  تفلاخم  ناگداز ، هاش  ناـیرابرد و  باـسح  یب  بجاوم  قوقح و  عطق 

.دروآ ناغمرا  هب  سلجم  اب  ار  یلخاد  دادبتسا  یجراخ و  رامعتسا  لماوع  ینمشد  دندرک ؛ یم  میسقت  دوخ  ذوفن  هقطنم  هب 

هاش یلعدمحم  ریغص  دادبتسا 

هاش یلعدمحم  ریغص  دادبتسا 

یلعدمحم .تشذگرد  درک ، اضما  یناثلا 1324  يدامج  رد 16  ار  لوا  سلجم  یتاباختنا  همان  ماظن  هک  نآ  زا  سپ  هاش  نیدـلارفظم 
اب ار  دوخ  تفلاخم  ادتبا  نامه  زا  يو  .تسـشن  تنطلـس  تخت  رب  ردـپ  ياج  رب  هجحلا 1324  يذ  رد 4  دوب ، وا  دـهع  یلو  هک  ازریم 

تیالو هرود  رد  يو  اریز  دندرک ؛ یمن  رواب  هطورشم  اب  ار  دیدج  هاش  تفلاخم  يرایسب  .داد  ناشن  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  هطورشم 
حرش نیدب  نامز  نآ  رد  ناهاوخ  هطورشم  اب  وا  یهارمه  لیالد  هتبلا  .درک  یم  تیامح  ناهاوخ  هطورشم  هطورـشم و  زا  دوخ  يدهع 

: دوب

اب تفلاخم  يو  هجیتن ، رد  .دوب  دنمورین  رایسب  سانـشرس  ناهاوخ  يدازآ  هژیو  هب  نارهت  مدرم  نایم  رد  یهاوخ  هطورـشم  هب  لیامت  . 1
.دید یمن  بسانم  دوخ  يدهع  یلو  هدنیآ  يارب  ار  هطورشم 

كانمیب و وا  زا  ار  نانآ  دوب  نکمم  ناهاوخ  هطورشم  اب  يو  تفلاخم  . 2

.39 صص 28 _  ، 1361 یسودرف ، تاراشتنا  نارهت ، راشفا ، جریا  ششوک : هب  هلودلاراشتسم ، یخیرات  ياه  تشاددای  - 1
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یم وا  هک  نیا  هژیو  هب  دوش  هداد  حـیجرت  وا  رب  هنطلـسلا  عاعـش  هک  تشاد  نآ  میب  یتح  .دـنک  لیامتم  هلودـلا  رالاس  شبیقر  فرط  هب 
(1) .دنرادن یشوخ  لد  وا  زا  ناجیابرذآ  ناهاوخ  يدازآ  تسناد 

اب ار  دوخ  ینمـشد  نیتـسخن  دوخ ، يراذـگ  جاـت  مسارم  رد  روضح  يارب  سلجم  ناگدـنیامن  زا  ندرکن  توعد  اـب  هاـش  یلعدـمحم 
زا یگرزب  هورگ  وا ، رانک  رد  هکلب  درک ، یم  تفلاخم  سلجم  اب  هک  دوبن  هاش  یلعدـمحم  اـهنت  هتبلا   (2) .داد ناشن  ناهاوخ  هطورشم 

عفانم سلجم ، یحالـصا  ياـه  شـالت  اریز  دـندوب ؛ هتـسب  رمک  راـک  نیا  هب  رگمتـس  ناـگداز  هاـش  گرزب و  ناراد  نیمز  ناـیرابرد ،
لهاج و ناگداز  هاش  دارفا و  نایم  زا  ار  اه  تیالو  نامکاح  همه  هاش  یلعدـمحم  نآ ، رب  نوزفا  .درک  یم  دـیدهت  ار  ناـنآ  عورـشمان 

تیلاـعف هزاـجا  ناـهاوخ  هطورـشم  هب  دـننک و  يریگولج  یتیـالو  ياـه  نمجنا  لیکـشت  زا  هک  تساوـخ  ناـنآ  زا  دـیزگرب و  دبتـسم 
(3) .دنهدن

اپورا رد  هک  ار  ناطلسلا  نیما  دشاب ، هتشاد  يدنمتردق  نئمطم و  روای  رای و  هطورـشم ، اب  شا  هزرابم  رد  هک  نیا  يارب  هاش  یلعدمحم 
عناـم هاوخ و  هطورـشم  يا  هزادـنا  اـت  ار  هلودلاریـشم  اریز  درک ؛ بوصنم  یمظع  ترازو  تُسپ  هب  توـعد و  ناریا  هب  درب ، یم  رـس  هب 

تُسپ نیا  هب  شباختنا  یعیبط ، روط  هب  هک  تشاد  ینارادفرط  نایسلجم ، نایم  رد  ناطلسلا  نیما  .تسناد  یم  دوخ  ياهراک 

ص 96. ج 2 ، ییحی ، تایح  - 1
ص 177. ناریا ، شرازگ  - 2

ص 412. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  - 3
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(1) .درک یم  داجیا  فالتخا  اه ، یسلجم  نایم  رد 

راک نیا  اب  وا  .درک  یفرعم  ناهاوخ  يدازآ  هطورـشم و  قفاوم  هارمه و  ار  دوخ  يزاب ، گنرین  اب  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  ناطلـسلا  نیما 
ار ییاهن  هبرـض  دیوج و  هرهب  نانآ  تلفغ  زا  بسانم  تصرف  رد  هاگ  نآ  دروآ و  تسد  هب  ار  ناهاوخ  هطورـشم  دامتعا  تساوخ  یم 

نیا .دزادنا  هقرفت  سلجم  ناهاوخ  هطورشم  نایم  تسناوت  دش و  قفوم  ریبدت  نیا  رد  يدایز  هزادنا  ات  وا  .دنک  دراو  هطورـشم  رکیپ  رب 
رورت يزیربت  فارص  اقآ  سابع  مان  هب  يدرف  تسد  هب  ناطلسلا  نیما  نآ ، یپ  رد  تشاد و  یپ  رد  ار  ناهاوخ  هطورشم  ینارگن  هلأسم ،

(2) .دش

نآ هژیو  هب  .تخادنا  ساره  هب  ار  هطورشم  نافلاخم  يو  رورت  اریز  دندش ؛ لاحشوخ  رایسب  ناطلـسلا  نیما  رورت  زا  ناهاوخ  هطورـشم 
نافلاخم ياه  ینارگن  میب و  رب  دندرک ، تکرش  ناطلسلا  نیما  لتاق  اقآ ، سابع  ملهچ  سلجم  رد  رفن  رازه  دص  کی  دودح  یتقو  هک 

لتاق زا  هک  یلیلجت  و  ناطلسلا ] نیما   ] کباتا ندش  هتشک  زا  يرابرد  لاجر  دبتـسم و  نارـس   » (3) .دش هدوزفا  شیپ  زا  شیب  هطورـشم 
ماـن هب  ینمجنا  هلودـلاءالع ، هناـخ  رد  يراددوخ و  راـبرد  هب  نتفر  زا  يزور  دـنچ  هک  دـندش  هدز  تشحو  ناـنچ  دوب ، هدـش  کـباتا 

تیطورشم اب  هاش  هاگره  هک  دنتشون  هاش  هب  يا  هضیرع  دندرک و  اپرب  تمدخ  نمجنا 

ص 463. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  ص 118 ؛ ج 2 ، ییحی ، تایح  - 1
ج 2،ص 128. ییحی ، تایح  ص 469 ؛ ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  ص 445 ؛ ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2

ص 155. نوارب ، دراودا  ناریا  تیطورشم  بالقنا  - 3
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(1) «. درک دنهاوخ  رظن  فرص  وا  يرکون  زا  دنکن ، یهارمه 

دوخ نصحت  هب  دـندوب ، هدرک  نصحت  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  مرح  رد  هک  هطورـشم  فلاخم  ناگرزب  دـش  بجوم  هثداـح  نیا 
سلجم نابیتشپ  هک  دندروخ  دنگوس  دـندش و  رـضاح  سلجم  رد  زین  هطورـشم  فلاخم  ناگرزب  زا  رفن  دـصناپ  دودـح  .دـنهد  نایاپ 

نیا ات  هک  وا  .دراذگب  مارتحا  یـساسا  نوناق  هب  درک  دهع  دمآ و  سلجم  هب  دوب ، هدش  كانمیب  هک  هاش  یلعدمحم  نینچ  مه  .دنتـسه 
(2) .درک اضما  رهم و  دییأت و  ار  نآ  گنرد  یب  دیزرو ، یم  يراددوخ  یساسا  نوناق  ممتم  ياضما  دییأت و  زا  نامز 

هجدوب میظنت  ریظن : سلجم  ياهراک  رگید  درک و  نارگن  ار  هاش  یلعدـمحم  هتـشذگ  زا  شیب  یناهنپ  ياـه  نمجنا  تیلاـعف  شرتسگ 
مـسر نتخادنارب  هنطلـسلا و  عاعـش  ناطلـسلا و  لظ  نوچ  يذـفنتم  دبتـسم و  ناگداز  هاش  بجاوم  قوقح و  زا  نتـساک  رابرد ، هنالاس 

(3) .دنک باتش  رت  شیب  هطورشم  نتخادنارب  رد  هاش  دش  ببس  لویت 

زا سپ  هتبلا  .دیزگرب  یمظعا  ترادص  هب  دوب ، هاوخ  هطورشم  هک  ار  کلملارصان  ناطلسلا ، نیما  ندش  هتـشک  زا  سپ  هاش  یلعدمحم 
دراو سلجم  ناهاوخ و  هطورـشم  هب  تبـسن  يرت  شیب  ياهراشف  اه و  تیدودحم  تفرگ  میمـصت  دش ، رطاخ  هدوسآ  یکدنا  هک  نآ 

هکلهم زا  اه  یسیلگنا  ینایم  رد  اپ  اب  کلملارصان  هک  درک  وا  ناج  دصق  یتح  رانکرب و  ار  کلملارصان  ور ، نیا  زا  .دنک 

ص 496. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  - 1
ص 84. بالقنا ، ود  نیب  ناریا  ص 25 ؛ موتامیتلوا ، ات  تیطورشم  زاغآ  زا  ناریا  ياه  تلود  - 2

ص 30. موتامیتلوا ، ات  تیطورشم  زاغآ  زا  ناریا  ياه  تلود  - 3
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.درب رد  هب  ناج 

رد هک  نیا  ات  دش  رارقرب  سلجم  هاش و  نایم  یبسن  یشمارآ  وا  نامز  رد  .دیسر  ترادص  ماقم  هب  هنطلـسلا  ماظن  کلملارـصان ، زا  سپ 
رارق هلمح  دروـم  کـجنران  اـب  سانـشان  دارفا  يوـس  زا  تفر  یم  هـپت  ناـشود  هـب  هاـش  یلعدـمحم  هـک  یماـگنه  مرحم 1325 ،  25

(1) .تفرگ

هطورشم سلجم  نارابمب 

هطورشم سلجم  نارابمب 

لماک یبوکرـس  يارب  هثداح  نیا  زا  دنک ، لمحت  ار  هطورـشم  یـسارکومد و  تسین  رـضاح  زگره  دوب  هداد  ناشن  هک  هاش  یلعدمحم 
زا ناتـسلگنا  نامز ، نآ  رد  یلو  دنک ، بوکرـس  ار  سلجم  تساوخ  یم  زین  یهاشداپ  زاغآ  رد  يو  .تفرگ  هرهب  سلجم  هطورـشم و 
هب نآ  اب  دـیدن ، دوخ  يرامعتـسا  عفاـنم  ياتـسار  رد  ار  هطورـشم  لوا  سلجم  ناتـسلگنا ، هک  یماـگنه  .درک  یم  یناـبیتشپ  هطورـشم 

.تخادرپ تفلاخم 

.دوب ذوـفن  هقطنم  هس  هب  ناریا  میـسقت  دروـم  رد  .م  نامیپ 1907  رد  هیـسور  اب  قفاوت  هطورـشم ، اب  ناتـسلگنا  تفلاـخم  هولج  نیتسخن 
هرابود ییاپرب  زج  يا  هجیتن  هاش  ياه  هتساوخ  ماجنا  هک  اج  نآ  زا  .درک  مالعا  سلجم  هب  ار  دوخ  هتساوخ  نیدنچ  زین  هاش  یلعدمحم 

رد 22 زین  هاش  یلعدمحم   (2) .دندرک در  ار  وا  ياه  هتساوخ  نایسلجم  دوبن ، سلجم  تسد  هب  ینوناق و  تروص  هب  راب  نیا  دادبتسا و 
لیطعت ار  نآ  درب و  شروی  سلجم  هب  پوت  اب  یسور  فوخایل  یهدنامرف  هب  ناقازق  کمک  هب  یلوالا 1326  يدامج 

ص 199. ج 2 ، ییحی ، تایح  - 1
.306 صص 300 _  ج 2 ، ییحی ، تایح  - 2
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دـندرک و مادـعا  گـنرد  یب  ار  لیفارـسا  روـص  ناـخریگناهج  ازریم  نیملکتملا و  کـلم  ریظن  هطورـشم  نارـس  زا  يرامـش   (1) .درک
(2) .دنتشگ ینادنز  ای  دیعبت  ای  دندش  هدنهانپ  سیلگنا  ترافس  هب  رگید  یهورگ 

یلعدمحم هک  نآ  زا  شیپ  دندوب ، رادروخرب  يدایز  یکریز  یـشیدنارود و  داحتا و  زا  لوا  سلجم  ناگدنیامن  هچ  نانچ  دیدرت ، یب 
لایخ دنناشنب و  دوخ  ياج  رـس  رب  ار  هاش  دنتـسناوت  یم  بسانم  ياه  هبرح  زا  يریگ  هرهب  اب  دنک ، اتدوک  هطورـشم  هیلع  دـناوتب  ازریم 

.دننک نوریب  وا  رس  زا  ار  هطورشم  هب  زواجت 

روشک و یماـظن  يوزاـب  دروم  رد  عطاـق  رثؤم و  میمـصت  نتفرگن  هاـش ، هب  تبـسن  نایـسلجم  ياـج  یب  ینیب  شوـخ  لاـح  نیا  اـب  اـما 
هطورشم زا  تیامح  رد  ناتسلگنا  عضوم  رییغت  .دروخب  تسکش  راجاق  دبتسم  هاش  زا  سلجم  دش  ببس  رگید ، دراوم  نآ و  یهدنامرف 

زا هاش  یلعدـمحم  هچ  نانچ  نیقی ، هب  .درک  یم  افیا  ار  یلـصا  شقن  هاش  ياتدوک  رد  زین  يراـجاق  دادبتـسا  زا  تیاـمح  هب  شیارگ  و 
سلجم تفلاخم  .ددنب  رمک  هطورشم  يدوبان  هب  تسناوت  یمن  یتحار  هب  دش ، یمن  نئمطم  هطورشم  هب  تبسن  ناتـسلگنا  يدونـشخان 

تحت قطانم  هب  ناریا  میـسقت  هیـسور و  اب  ناتـسلگنا  قفاوت  هب  هک  یناهج  ياه  ینوگرگد  ناتـسلگنا و  زا  ناریا  تلود  نتفرگ  ماو  اـب 
.دروآ لابند  هب  هطورشم  یبوکرس  رد  ار  اه  سور  اب  ناتسلگنا  یگنهآ  مه  دوب ، هدیماجنا  ذوفن 

ص 197. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  576 ؛  _ 675 ص ، ج 2 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
ص 198. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  656 ؛ صص 651 _  ج 2 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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مود هطورشم  مود : لصف 

هراشا

مود هطورشم  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

نآ فلاخم  یعامتجا  شبنج  ریغص و  دادبتسا  هرود 

نارهت حتف 

تیطورشم يرون و  هّللا  لضف  خیش 

نآ فلاخم  یعامتجا  شبنج  ریغص و  دادبتسا  هرود 

نآ فلاخم  یعامتجا  شبنج  ریغص و  دادبتسا  هرود 

رادروخرب یعامتجا  یسایس و  روعـش  كرد و  زا  هاش  یلعدمحم  رگا  نیقی ، هب  .تفاین  ماود  رت  شیب  لاس  کی  ریغـص  دادبتـسا  هرود 
دادبتـسا هیلع  ماـیق  تراـسج  هب  هک  ار  یتـلم  تسا  یهیدـب  .دـمهفب  سلجم  یبوکرـس  رد  ار  دوخ  راـتفر  یگدوهیب  تسناوت  یم  دوب ،

زا ناتـسلگنا  هیـسور و  ینابیتشپ  نایم ، نیا  رد  .دروآرد  دادبتـسا  غوی  ریز  ینالوط  تدـم  يارب  هرابود  ناوت  یمن  تسا ، هتفاـی  تسد 
، مود ِدادبتسا  رمع  هک  دندرک  یمن  ینیب  شیپ  هاگ  چیه  رگرامعتسا  روشک  ود  نیا  .تسا  ناگمه  تربع  هیام  دادبتسا ، هرابود  ییاپرب 

.دشاب هاتوک  رادقم  نیا 

.دش زاغآ  ناریا  ياج  همه  رد  هطورشم  نارادتسود  ناهاوخ و  يدازآ  یبوکرس  ریغص ، دادبتسا  رارقتسا  اب  لاح ، ره  رد 

ریغص دادبتسا  اب  دربن  هبناج و  همه  تمواقم  کی  يارب  ار  دوخ  دندینش ، ار  سلجم  ندش  هتسب  پوت  هب  ربخ  هک  ینامز  زا  زیربت  یلاها 
، بیترت نیدب  .تخیگنارب  هاش  یلعدمحم  هیلع  ار  اه  نآ  دز و  فارگلت  فلتخم  ياهرهش  هب  ناجیابرذآ  یتلایا  نمجنا  .دندرک  هدامآ 

هاش و یلعدمحم  اب  دوخ  تفلاخم  ینارهت  یناردنزام و  یناسارخ ، ماظع : تایآ  دننام  فجن  هتسجرب  ياملع 
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: دنتفگ يا  هجفا  ییابطابط و  یناهبهب ، نایاقآ : هب  یفارگلت  رد  نانآ  .دنتشاد  مالعا  هطورشم  سلجم و  زا  ار  ناش  تیامح 

(1) .تسا هجرف  هّللا  لجع  رصع  ماما  اب  هبراحم  ....دشاب  هک  ره  تیطورشم  ساسا  نیفلاخم  اب  یهارمه  ... 

ناهاوخ هطورشم  رگید ، تمسق  نآ و  نارادفرط  اه و  یتلود  تمسق ، کی  .دش  میسقت  تمسق  ود  هب  زیربت  رهش  هک  تشذگن  يدنچ 
یم يراـی  ناـیتلود  هـب  دوـخ  ناراوـس  اـب  زین  هـقطنم  رارـشا  زا  یکی  ولناـیبلچ  ناـخ  مـیحر  .دـندوب  ناـخرقاب  ناخراتـس و  يربـهر  هـب 

(2) .دیناسر

هب نارهت  زا  ار  یهاپـس  دـش  ریزگاـن  يزکرم  تـلود  ماجنارـس ، .دـنهد  تسکـش  ار  هاوـخ  هطورـشم  نادـهاجم  دنتـسناوتن  ناـنآ  هـتبلا 
نیع ناخرقاب ، ناخراتـس و  یهدـنامرف  هب  زیربت  نادـهاجم  هناتخـسرس  تمواقم  .دتـسرفب  زیربت  هب  رادهپـس  هلودـلا و  نیع  یهدـنامرف 
ياه هار  عطق  زیربت و  رهـش  لماک  هرـصاحم  اب  تفرگ  میمـصت  يو  ور  نیا  زا  .تخاس  دـیما  ان  يزوریپ  ندروآ  تسد  هب  زا  ار  هلودـلا 

(3) .دزاس راداو  میلست  هب  ار  نانآ  ات  دهد  رارق  راشف  یطحق و  رد  ار  زیربت  مدرم  رهش ، نیا  یطابترا 

يارب ناریا  هب  سور  نازابرـس  دورو  زا  دش ، دیما  ان  يزوریپ  زا  زیربت  ناهاوخ  هطورـشم  اب  گنج  اه  هام  زا  سپ  یتقو  هاش  یلعدمحم 
هب هیسور  زواجتم  ياهورین  .درک  لابقتسا  سور  عابتا  ناج  تاجن  هناهب  هب  زیربت  هب  هلمح 

 . ص 614 ج 2 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 1
 . صص 677 و 688 ج 2 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2

ص 181. هطورشم ، میژر  هلودلا و  نیع  - 3
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(1) .دنتخیوآ راد  هب  ار  رگید  يرامش  مالسالا و  هقث  دننام : هاوخ  هطورشم  هدازآ و  نارس  زا  یهورگ  دندش و  زیربت  رهش  دراو  روز 

ربارب رد  رهـش  نیا  مدرم  ههام  هدزای  تمواقم  اریز  تشادن ؛ يا  هدیاف  هاش  یلعدمحم  يارب  اه  سور  تسد  هب  زیربت  حتف  تسناد  دـیاب 
اه سور  هک  ناـمز  ناـمه  لـیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدرک  تیوـقت  ناریا  مدرم  رد  ار  تراـسج  تمواـقم و  حور  راـجاق ، دبتـسم  هاـشداپ 

حتف يارب  ناهفصا  نالیگ و  ناهاوخ  هطورشم  ناهاوخ و  يدازآ  دندوب ، زیربت  ناهاوخ  يدازآ  زا  یضعب  مادعا  يریگتسد و  لوغـشم 
هب ار  زیربت  هدـننک  هرـصاحم  ياهورین  دوب ، هداتفا  تشحو  هب  دـیدج  ماـیق  نیا  زا  هک  هاـش  یلعدـمحم  .دـندش  نارهت  یهار  تختیاـپ ،

.دنوش نارهت  هناور  دنتفرگ  میمصت  دنتفرگ و  تردق  هرابود  زیربت  ناهاوخ  هطورشم  نایم ، نیا  رد  .دناوخ  ارف  نارهت 

ینابایخ ياه  گـنج  دوزفا و  دوخ  ياـه  تیلاـعف  رب  تشر  نمجنا  .تفرگرد  شروش  ناهفـصا  تشر و  رهـش  ود  رد  رگید ، يوس  زا 
زین كانـشاد  هنمارا  زا  یهورگ  زاقفق و  نویبالقنا  .تفرگرد  مخفا  رادرـس  ناخالاباقآ  یهدـنامرف  هب  یتلود  یمدرم و  ياهورین  ناـیم 

.تسویپ نویبالقنا  هب  ناردنزام  دیسر و  لتق  هب  ناخالاباقآ  .دندمآ  نالیگ  هب  ینمرا  ناخ  مرفی  یهدنامرف  هب  دندوب ، ینامثع  هعبت  هک 
سلجم و شیاشگ  تیطورـشم ، يایحا  تشاد ، ناوارف  كالما  ناریا  لامـش  رد  هک  ینباـکنت  ناـخ  یلودـمحم  يربهر  هب  نویبـالقنا 

(2) .دندرک تکرح  نارهت  يوس  هب  دندش و  راتساوخ  ار  هاش  یلعدمحم  يرانکرب 

ص 195. هطورشم ، میژر  هلودلا و  نیع  - 1
ص 31. ، 2536 کباب ، تاراشتنا  نارهت ، نارهت ، حتف  ییاون ، نیسحلادبع  - 2
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زین اه  يرایتخب  زا  یکچوک  هتسد  .دنتسشن  تسب  دجسم  رد  یناحور  يرازاب و  رو و  هشیپ  زا  معا  رهش  مدرم  زا  یهورگ  ناهفصا ، رد 
رد یتلود  نارومأم  دندش و  یم  رهـش  دراو  هتـسد  هتـسد  اه  يرایتخب  .دندش  اروش  سلجم  شیاشگ  راتـساوخ  نانیـشن  تسب  اب  هارمه 

هنطلـسلا ماصمـص  .تخیرگ  درک و  اـهر  ار  دوـخ  ماـقم  تـُسپ و  مدرم ، سرت  زا  رهـش  مکاـح  .دـندنام  ماـکان  مدرم  ندرک  هدـنکارپ 
هدهع هب  ار  ناهفـصا  نویبالقنا  يربهر  دوب ، هدمآ  سیراپ  زا  یگزات  هب  هک  شردارب  دعـسا ، رادرـس  يرایتخب و  لیا  سیئر  يرایتخب ،

(1) .دندرک تکرح  نارهت  يوس  هب  دنتفرگ و 

نارهت حتف 

نارهت حتف 

ضارتعا نوگانوگ ، ياه  تیالو  اهرهـش و  یلحم  ياه  نمجنا  ياه  تیلاعف  یتلود ، ياوق  لباقم  رد  زیربت  مدرم  هناتخـسرس  تمواقم 
يریگولج يارب  ناریا  هاش  رب  سیلگنا  سور و  راشف  هاش و  یلعدمحم  هنارگبوکرس  راتفر  هب  قارع  ناریا و  رادمان  ياملع  زا  يرایـسب 

(2) .دنادرگرب ار  هطورشم  یناثلا 1327 ، عیبر  خیرات 14  هب  ینامرف  رد  درک  روبجم  ار  هاش  یلعدمحم  رگید ، بالقنا  نداد  خر  زا 

تـشرس هب  مدرم  همه  اریز  تفر ؛ یمن  ریبدـت  نیا  نداـتفا  رگراـک  هـب  يدـیما  دوـب و  ماـگنه  رید  رایـسب  هاـش  یلعدـمحم  مادـقا  نـیا 
زا ناهاوخ و  هطورشم  ربارب  رد  وا  هناراک  تیانج  ياهراتفر  رگید  دیعبت و  هجنکش ، مادعا ، .دندوب  هدرب  یپ  هاش  یلعدمحم  يدادبتسا 

یسک رب  سلجم  نتسب  پوت  هب  رت  مهم  همه 

ص 529. راجاق ، تنطلس  نارود  رد  ناریا  میمش ، رغصا  یلع  - 1
ص 72. تیطورشم ، دانسا  - 2
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هب .دـندرکن  ییانتعا  نادـب  دنتـسناد ، یم  دوخ  تموکح  تاجن  يارب  يدـنفرت  ار  هاش  یلعدـمحم  ریبدـت  نیا  هک  مدرم  .دوبن  هدیـشوپ 
همادا نارهت  يوس  هب  دوخ  تکرح  هب  هاش  یلعدـمحم  ینوگنرـس  فدـه  اب  ناهفـصا  نالیگ و  ناـجیابرذآ ، نویبـالقنا  لـیلد ، نیمه 

.دنداد

فرصت زا  ار  يرایتخب  هنطلسلا  ماصمص  یتشر و  رادهپس  ینعی  هاوخ ؛ هطورشم  نارس  ات  دندیشوک  رایـسب  سیلگنا  سور و  تلود  ود 
.دنتسشن یمن  مارآ  مدرم  دننک ، نینچ  دنتساوخ  یم  زین  رفن  ود  نیا  رگا  اریز  دوب ؛ لصاح  یب  راک  نیا  یلو  دننک ، فرصنم  نارهت 

هب هاش  یلعدـمحم  .دـمآرد  ناهاوخ  هطورـشم  فرـصت  هب  یهاـتوک  يریگرد  زا  سپ  نارهت  رخالا 1327 ، يداـمج  رد 21  ماجنارس 
روضح اب  هک  سلجم  رد  سپـس  .دـندرک  ناحتاف  میلـست  ار  دوخ  فوخایل ، یهدـنامرف  هب  قازق  ياوق  .دـش  هدـنهانپ  هیـسور  تراـفس 

هب اضعا  دش ، لیکشت  هاوخ  هطورشم  نارس  زا  يرایسب  دعسا و  رادرـس  هنطلـسلا ، ماصمـص  یتشر ، رادهپـس  سیلگنا ، سور و  ناریفس 
غلابان يو  نوچ  هتبلا  .دندناسر  تنطلـس  هب  ار  ازریمدـمحا  شا ، هلاس  رـسپ 12  دندرک و  علخ  یهاش  زا  ار  هاش  یلعدـمحم  ارآ ، قافتا 

همکاـحم و هـب  يزوریپ ، زا  سپ  ناـهاوخ  هطورـشم   (1) .دـش نییعت  تنطلـس  تباین  هب  هیراـجاق  نادـناخ  گرزب  کلملادـضع ، دوب ،
مادعا هب  يرون  هّللا  لضف  خیش  دیعبت و  هیسور  هب  علخ و  یهاشداپ ، زا  هاش  یلعدمحم  .دنتخادرپ  هطورشم  نافلاخم  تازاجم 

ص 261. هیراجاق ، هلسلس  ضارقنا  ات  سیسأت  زا  ناریا  رصاعم  خیرات  ص 91 ؛ بالقنا ، ود  نیب  ناریا  - 1
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.دش موکحم 

تیطورشم يرون و  هّللا  لضف  خیش 

تیطورشم يرون و  هّللا  لضف  خیش 

زا هدرب و  ملق  هب  تسد  هک  يا  هدنـسیون  ره  هک  تسا  هطورـشم  نایرج  رد  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  هلمج  زا  يرون  هّللا  لـضف  خـیش 
هتبلا .تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  وا  هکلب  هتخادـناین ، ملق  زا  ار  خیـش  هتفگ ، نخـس  یهاوخ ، تلادـع  شبنج  اـی  هطورـشم  ثداوح 

يدازآ و مچرپ  نوچ  مه  ار  راد  رس  رب  وا  هزانج  تّزع و  دیهش  ار  وا  یکی ، تسا ؛ هتسشن  يرواد  هب  وا  هرابرد  دوخ  رادنپ  هب  یسکره 
يراکمه دادبتسا و  تبسن  يرگید ، هتسناد و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تعیرش  نید و  هب  یگتسب  لد  افو و  رهظم  یگدازآ و 

، هعقاو نآ  رد  ناشیا  هژیو  شقن  زا  یهاگآ  هطورشم و  هرابرد  خیش  هاگدید  تخانش  يارب  .تسا  هداد  وا  هب  یبلط  تسایر  دبتسم و  اب 
رـصانع هیلع  یتضهن  لصا ، رد  دـنچره  وکاـبنت  شبنج  .درک  وجو  تسج  یمدرم  ینید و  تکرح  نآ  رد  ار  خیـش  يرکف  هشیر  دـیاب 

یفن ياتسار  رد  یلو  داد ، یم  لیکشت  یجراخ  رامعتسا  اب  هزرابم  ار  نآ  یلصا  نومـضم  دوب و  تموکح  لخاد  رد  هناگیب  هب  هتـسباو 
ماشتحا .داد  یم  لکش  ار  نآ  ناینب  یعون  هب  هطورشم و  بالقنا  یلصا  ياه  یگژیو  زا  یکی  ناونع  هب  اهدعب  هک  دوب  هقلطم  دادبتـسا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  تسا ، یلم  ياروش  سلجم  نیتسخن  سیئر  ناهاوخ و  هطورشم  زا  دوخ  هک  هنطلسلا 

ار نآ  لامعتسا  رداص و  ار  وکابنت  لامعتسا  میرحت  نامرف  يزاریش ، يازریم  موحرم  عیـشت ، ملاع  گرزب  عجرم  يرمق ، لاس 1308  رد 
بالط زا  نارهط  تیناحور  هعماج  مالعا و  ياملع  عیمج  دومن و  مالعا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  یلو  اب  هبراحم  مکح  رد 

تضهن نآ  رد  رصاعم  دهتجم  نیرت  گرزب  ات  ینید  مولع 
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هعقاو نآ  رد  ناریا  تیطورـشم  يدازآ و  لاـهن  هک  دـندوب  مـیرحت  ياوـتف  يرجم  مدرم و  یماـح  رواـی و  راـی و  یّلم ، ینید و  گرزب 
(1) .تسا هدش  روراب  لاهن  نامه  زورما  دیدرگ و  يرایبآ  هتشاک و 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  راگلا  دماح 

دمآرد شیپ  رگید  يوس  زا  تلود و  اب  تفلاخم  رد  املع  یتنـس  شقن  رارکت  وس  کی  زا  دـمآ ، دـیدپ  وکابنت  زایتما  هیلع  هک  یناجیه 
(2) .دوب هطورشم  بالقنا 

هطورشم هک  تفریذپ  دیاب  ار  تقیقح  نیا  لاح ، ره  هب  .دراد  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  ناریا  رد  وکابنت  میرحت  باتک  رد  زین  يدک  یکین 
.دراد هشیر  وکابنت  میرحت  هعقاو  رد  ناریا  مدرم  یهاوخ  تلادع  شبنج  و 

راکنا ار  نآ  سک  چیه  هتـشاد و  یبهذـم  تضهن  نآ  رد  هللا  لضف  خیـش  هک  تسا  يا  هتـسجرب  شقن  هجوت ، لباق  هتکن  نایم ، نیا  رد 
: دسیون یم  هنطلسلا  ماشتحا  نوچ  يرالوکس  دارفا  یتح  دنک ، یمن 

رد مدرم  كّرحم  قّوشم و  یناحور  نایاوشیپ  فص  رد  دیـشک و  یم  تسایر  هدابک  نارهط  رد  يرون  هّللا  لضف  خیـش  عیاـقو ، نآ  رد 
(3) .دوب يژر  همان  زایتما  اب  تفلاخم 

: داد رارق  هجوت  دروم  ناوت  یم  تهج  هس  رد  ار  وکابنت  شبنج  رد  خیش  شقن 

ص 572. راّوز ، تاراشتنا  هنطلسلا ، ماشتحا  تارطاخ  يوسوم ، يدهمدمحم  دیس  - 1
ص 286. تیطورشم ، شبنج  رد  ور  شیپ  تیناحور  شقن  - 2

ص 573. هنطلسلا ، ماشتحا  تارطاخ  - 3
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رابخا و بسک  رب  نوزفا  ازریم  .دوب  يزاریش  يازریم  ینعی  شبنج ؛ ماع  ربهر  اب  املع  مدرم و  نیب  یطابترا  يارجم  نیرت  مهم  خیـش  . 1
.تفرگ یم  هرهب  یتازرابم  ياه  يزیر  همانرب  رد  زین  خیش  رکف  زا  تاعالطا ،

اب هک  دوب  نیا  نانآ  دوصقم  .تشاد  یمهم  شقن  تضهن ، دـض  رب  یناپمک  تموکح و  يدایا  ءوس  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  رد  خیـش  . 2
رد نآ  رابتعا  زا  نتـساک  اب  و  دـننزب ، هبرـض  تضهن  تیعورـشم  تیثیح و  هب  ازریم ، وکابنت  میرحت  مکح  ندوب » یلعج   » هعیاـش شخپ 

.دنناشکب تسکش  هب  ار  تضهن  اوزنا و  هب  ار  مایق  ناربهر  یمومع ، ناهذا 

(1) .تشاد یمهم  شقن  نآ ، یسایس  یبهذم و  تیهام  تیبثت  تیوقت و  تضهن و  هفسلف  نییبت  رد  خیش  . 3

نیا یبهذـم  ناربـهر  زا  یکی  یهاوـخ  تلادـع  تضهن  رد  هکلب  دـشن  هصـالخ  وکاـبنت  تضهن  ناـمه  هب  خیـش  تیلاـعف  شقن و  هتبلا 
رد خیش  رثؤم  تکرش  هب  هطورشم  ناراگن  خیرات  هک  تفر  یم  رامش  هب  راذگریثأت  ياهورین  زا  زین  هطورـشم  نایرج  رد  دوب و  تضهن 

رالوکـس ناراگن  خیرات  زا  هک  دادـماب  يدـهم  تیمدآ و  نودـیرف  .دـنراد  فارتعا  هراشا و  هطورـشم  ردـص  یهاوخ  تلادـع  تضهن 
لیعامسا  (2) .درک دنمجرا  یتمدخ  دـیدرگ  تیطورـشم  نامرف  رودـص  هب  رجنم  هک  یمایق  رد  خیـش  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  دنتـسه ،

رد يرون  دیهش  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  تیطورشم  بالقنا  رد  يرس  ياه  نمجنا  باتک  رد  زین  نیئار 

 . ص 88 ، 1380 تربع ، رشن  نارهت ، خرس ، یگدنز  زبس ، هشیدنا  رذنم ، ینسحلاوبا  یلع  - 1
لاح حرش  دادماب ، يدهم  ص 246 ؛ ، 1340 نارهت ، نخـس ، تاراشتنا  هطورـشم ، تضهن  همدقم  يدازآ و  رکف  تیمدآ ، نودیرف  - 2

ص 97. ج 3 ، ناریا ، لاجر 
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(1) .تفر یم  رامش  هب  ناضرتعم  هتسجرب  ربهر  هس  زا  یکی  هطورشم  عولط 

: دسیون یم  دنک و  یم  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  تسا ، تیناحور  خیش و  نافلاخم  زا  هک  يورسک  دمحا 

ناسک یمق و  اضردمحم  خیش  ینایتشآ و  یضترم  خیش  جاح  ءاملعلاردص و  دندروآ و  دیدپ  دیـس  ود  ار  نارهت  رد  هطورـشم  شبنج 
یجاح مق ، هب  ندیچوک  و  نارهت ] عماج   ] هنیدآ دجسم  رد  ینیـشن  تسب  دمآ  شیپ  رد  سپـس  دندوب ، یم  ماگمه  نایالم ، زا  يرگید 

ره نارگید  سلجم ، ندش  زاب  هطورشم و  تفرـشیپ  زا  سپ  .دوب  هارمه  هشیمه  نآ  زا  سپ  دومن و  یهارمه  نانآ  اب  زین  هللا  لضف  خیش 
هدروآ دیدپ  ار  هطورـشم  نوچ  دـندنامزاب و  نانچ  مه  هللا  لضف  خیـش  یجاح  دیـس و  ود  یلو  دـنتفر ، رانک  هب  هتـسج ، يا  هرهب  یکی 

(2) .دنداتسیا یمنزاب  نآ  زا  ینابهگن  زا  دندرامش ، یم  دوخ 

دیـس اه ، نآ  سأر  رد  هک  دـناد  یم  نارهط  گرزب  ياملع  ار  نآ  تردـق  توق و  هیام  سلجم و  هاـگ  هیکت  زین  هداز  یقت  نسحدـیس 
(3) .دندوب يرون  هللا  لضف  خیش  جاح  ییابطابط و  دمحم  دیسریم  اقآ  یناهبهب ، هللادبع 

راذـگریثات ياهورین  زا  زین  یهاوخ  تلادـع  تضهن  رد  هتـشاد و  يا  هتـسجرب  شقن  وکابنت  تضهن  نایرج  رد  خیـش  هک  تسین  یکش 
تلادع تضهن  يزوریپ  زا  سپ  خیـش  ارچ  هک  تسا  نیا  یـساسا  شـسرپ  یلو  دنراد ، دیکأت  رما  نیا  رب  زین  وا  نافلاخم  یتح  و  هدوب ،

تفلاخم هب  هعورشم ، هطورشم  ندرک  حرطم  اب  درک و  ادج  ار  دوخ  هار  سلجم ، رد  روضح  یتح  سلجم و  لیکشت  یهاوخ و 

ص 79. ریبکریما ، تاراشتنا  تیطورشم ، بالقنا  رد  يرس  ياه  نمجنا  نیئار ، لیعامسا  - 1
ص 285. ج 1 ، ریبکریما ، تاراشتنا  ناریا ، هطورشم  خیرات  يورسک ، دمحا  - 2

ص 44. ، 1356 ماگ ، تاراشتنا  نارهت ، هباطخ ، هس  تیطورشم  بالقنا  هنیمز  هداز ، یقت  نسحدیس  - 3
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؟ تسشن تسب  هب  میظعلادبع  ترضح  هیواز  رد  یهورگ ، هارمه  هب  تخادرپ و  تیطورشم  سلجم و  اب 

هتـسناد و دادبتـسا  اب  یهارمه  ار  خیـش  تفلاخم  لیلد  دارفا  یخرب  دوش ؟ یم  هدش و  یتوافتم  ياه  يرواد  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  رد 
ار نآ  دننام  یبلط و  تسایر  زین  یخرب  .دنناد  یم  خیـش  ندیـشک  رانک  یلـصا  تلع  ار  هاش  یلعدمحم  هلودـلا و  نیع  اب  خیـش  تقافر 

نمـشد يرایـشوه و  ار  خیـش  تفلاخم  رگید  یخرب  دـنناد !! یم  دادبتـسا  اب  یهارمه  هجیتن  ار  خیـش  نتفر  راد  رـس  رب  هدرک و  حرطم 
زا ار  یتسیرالوکـس  تکرح  شرتسگ  هب  خیـش  هجوت  نانآ  .دنرادنپ  یم  یلخاد  عاضوا  لاوحا و  نامز و  هب  وا  ندوب  انـشآ  یـسانش و 

.تسا هتشاد  او  تفلاخم  هب  ار  خیش  هک  دنناد  یم  یلماوع  هلمج 

هـسدقم هیواز  رد  ناشیا  .مینک  یم  وجو  تسج  شیاه  ینارنخـس  رد  ار  ناشیا  تفلاخم  تلع  شـسرپ ، نیا  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  ام 
: دیوگ یم  نخس  نینچ  میظعلادبع  ترضح 

همه زا  شیب  ساسا  نیا  سیـسأت  رد  ار  دوخ  تیلخدـم  نم  هکلب  متـسین ، یلم  ياروش  سلجم  رکنم  هجو  چـیه  هب  نم  سانلا ! اـهیا  اـی 
هب ار  همه  .دـندوبن  هارمه  کی  چـیه  دنتـسه ، کلامم  ریاس  تایلاع و  تابتع  رواـجم  هک  اـم  گرزب  ياـملع  هک  اریز  مناد ؛ یم  سک 
هک متسه  نامه  نم  مه  نآلا  .دیوش  ایوج  ار  بلطم  نیا  دیناوت  یم  ماظع  نایاقآ  نآ  دوخ  زا  .مدرک  هارمه  نم  نیهارب ، لیالد و  هماقا 
هک دیناسرب  مه  نیبیاغ  هب  دیونـشب و  همه  میوگ  یم  احیرـص  تسا و  هدیـسرن  مه  هب  نم  يأر  رد  يددجت  دصقم و  رد  يرییغت  .مدوب 

سلجم ناناملـسم  مومع  هتبلا  هک  ینعم  نیا  هب  دـنهاوخ ، یم  ار  نآ  ناناملـسم  مومع  هک  مهاوخ  یم  ار  یلم  ياروـش  سلجم  نآ  نم 
يدمحم و تعیرش  فالخرب  نآ و  فالخرب  دشاب و  تیمالسا  رب  شساسا  هک  دنهاوخ  یم 
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.میتسه يأر  کی  رب  نیملسم  مومع  نم و  سپ  .مهاوخ  یم  یسلجم  نینچ  مه  نم  .دراذگن  ینوناق  يرفعج  سدقم  بهذم  فالخرب 
.برشم یگنرف  هیعیبط  هچ  بهذم و  یکدزم  هیباب  هچ  دنتسه ؛ فینح  نید  تیمالسا و  رکنم  هک  تساه  یبهذمال  ام و  هنایم  فالتخا 

دـننک و هبتـشم  ار  هرقف  نیا  اـه  ناملـسم  رب  هک  دنتـسه  شـالت  رد  زور  بش و  دـنا و  هدـش  عقاو  اـه  نیا  نیملـسم  هفاـک  نم و  فرط 
.میرادن یفالتخا  میتسه و  هارمه  یهارمه و  یگمه  اه  نآ  اب  نم  هک  دنوشب  هبنتم  تفتلم و  مدرم  هک  دنراذگن 

بهذم یباب  برـشم و  یعیبط  بلط و  يدازآ  نارهت  رد  هچره  سلجم  نیا  داقعنا  خیرات  زا  هک  دینک  یمن  هدـهاشم  نیعلا  يأر  هب  ایآ 
هچ نیا  منیبـب  دـییوگب  .دـنا  هدرک  عورـش  ینزهار  یگزره و  يدـنب و  هتـسد  هب  دـنا و  هدـمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هعفد  کـی  تـسا ،
هک یـسک  زا  دابم  یـضار  لاعتم  يادخ  ناتـسراهب ؟ رد  دوصقم  سلجم  نیا  مدرم و  خـسن  نیا  هنایم  تسا  يدـنواشیوخ  صاصتخا و 

یناسک دنشاب  راتفرگ  یهلا  بضغ  طخس و  رب  دشاب و  هتـشاد  یلایخ  حیقنت ، لیمکت و  حیحـصت و  زا  ریغ  یلم  ياروش  سلجم  هرابرد 
دودسم تهج  ره  زا  ار  ههبـش  عفر  هار  دننک و  یم  هابتـشا  سیلدـت و  اه  ناملـسم  رب  دـنهد و  یم  راشتنا  عقاو  فالخرب  ارم  بلطم  هک 
ياروش سلجم  لصا  رکنم  نیرجاهم  ریاس  ینالف و  هک  دنهدب  مدرم  جرخ  هب  دـسرن و  اه  ناملـسم  شوگ  هب  ام  نخـس  ات  دـنزاس  یم 

(1) .دنا هدش  یلم 

دمحمدیـس یناهبهب و  هللادـبع  دیـس  راوگرزب ؛ دیـس  ود  هک  هاگ  نآ  دـنک  یم  نایب  ار  دوخ  تفلاـخم  لـیلد  زین  رگید  ياـج  رد  خـیش 
: دیوگ یم  نانآ  هب  خیش  .ددرگرب  هک  دننک  دعاقتم  ار  خیش  ات  دنتفر  میظعلادبع  ترضح  هیواز  هب  سلجم  فرط  زا  ییابطابط 

، میتسه ینامسآ  باتک  نوناق و  ياراد  هک  ناناملسم  هقبط  ام  متفگ  ارارک 

.45 صص 44 _  يرون ، هّللا  لضف  خیشاقآ  حیاول  - 1
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سلجم تیطورشم و  عوضوم  رد  ًالعف  ...مییامن  نوناق  عضو  سیلگنا  ناملآ و  نوناق  يور  زا  مینکن و  راتفر  نآرق  نوناق  يور  زا  ارچ 
يارب لـیکو  عون  هچ  اـما  تسا ، مزـال  یلیخ  اـم  هزورما  يارب  سلجم  نیا  مرادـن و  متـشادن و  یفرح  ادـبا  فرع  دودـح و  ـالکو و  و 

ام درد  هب  یمالـسا  تلم  زا  جراخ  لیکو  .دشاب  ناملـسم  دیاب  ناملـسم  لیکو  دشاب _ ؟ دیاب  یتافـص  هچ  ياراد  تسا ؟ مزال  سلجم 
نآ مه  امش  دوخ  .دنتسین  ناملسم  هتشذگ ، یمهتم  زا  هک  دنتسه  رفن  تشه  یلا  تفه  دنک ، یمن  حالـص  رب  ار  ام  روما  دروخ و  یمن 

(1) .دنوش جراخ  دیاب  سلجم  زا  رفن  دنچ  نیا  هصالخ  دیسانش ، یم  ار  اه 

تسا هدوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تعیرـش  يارجا  ینید و  هغدغد  تفای ، ناوت  یم  خیـش  نانخـس  حیاول و  نایم  زا  هچ  نآ 
لدمه هارمه و  خیش  اب  رما  نیا  رد  زین  نارهت  رد  رـضاح  یناحور  نازاتـشیپ  هاوخ  تایلاع  تابتع  رواجم  ناربهر  هاوخ  املع  رگید  هک 

زا ار  نارگید  دنداد و  رارق  نادبتسم  فیدر  رد  ار  خیش  رما ، ندرک  هبتشم  اب  ناتسلگنا  رامعتسا  رالوکـس و  نارکف  نشور  یلو  دندوب 
! رادم نوناق  ناهاوخ  هطورشم 

: دسیون یم  حیاول  زا  یکی  رد  هراب  نیا  رد  خیش 

دنهد یم  هیارا  نینچ  هک  تسا  نیا  دنیامن ، زّرحت  نید  یب  تّورم  یب  مصخ  يراک  هابتشا  زا  دننادب و  ناردارب  تسا  مزال  یلیخ  هچنآ 
سلجم هقرف  کی  هک  دـنهد  یم  بیرف  ار  هراچ  یب  ماوع  يراک ، هابتـشا  نیا  هب  دـنراد و  نید  فرح  مهاب  دـندش و  هقرف  ود  املع  هک 

ملظ و هک  تساه  نآ  اب  قح  دنیوگ  یم  هراچ  یب  ِماوع  دبال  .دندادبتسا  تسود  سلجم و  دض  هتسد  کی  دادبتـسا و  نمـشد  هاوخ و 
...دراذگ یمن  فاصنا  یب  مصخ  دوش ، عفر  میهاوخ  یم  نایب  ره  هب  نابز و  ره  هب  ار  هابتشا  نیا  هک  سوسفا  .دنهاوخ  یمن  ار  دادبتسا 

مامت

.368 صص 357 _  تیطورشم ، تامدقم  - 1
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دنراذگن دنهاوخ  یم  اه  نآ  يارب  تسا  يدیق  تعیرـش  ماکحا  هک  بلط  يدازآ  ِنید  یب  بهذـمال  رفن  دـنچ  هب  تسا  عجار  تاملک 
(1) .نآ يارجا  مالسا و  ماکحا  هب  دوش  دیقم  سلجم  نیا  امسر  هک 

ص 96. ، 1375 یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نارهت ، مسیرالوکس ، ینید و  هشیدنا  یفجن ، یسوم  - 1
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مود هطورشم  اب  لوا  هطورشم  هسیاقم  موس : لصف 

هراشا

مود هطورشم  اب  لوا  هطورشم  هسیاقم  موس : لصف 

لوا و هطورـشم  نایم  ارذـگ  هاـتوک و  هسیاـقم  هب  دراد ، یـساسا  ياـه  تواـفت  یخرب  مود  هطورـشم  اـب  لوا  هطورـشم  هک  اـج  نآ  زا 
مدرم یقیقح  ياه  هتـساوخ  اه و  نامرآ  هب  دراوم  يرایـسب  رد  اـه  تواـفت  نیمه  لـیلد  هب  لوا  هطورـشم  .میزادرپ  یم  مود  هطورـشم 

.درک نایب  ناوت  یم  ریز  دراوم  رد  ار  اه  توافت  نیا  .دوب  رت  کیدزن 

یمدرم تکراشم  . 1

یمدرم تکراشم  . 1

ترجاهم نایرج  رد  .دندرک  افیا  بالقنا  رد  ار  شقن  نیرت  شیب  نارهت  هژیو  هب  اهرهش  رد  نکاس  مدرم  ياه  هدوت  لوا ، هطورـشم  رد 
هد دودح  سیلگنا ، ترافس  رد  نصحت  نایرج  رد  .دنتشاد  روضح  دوخ  عجارم  املع و  هارمه  هب  مدرم  ياه  هدوت  اربک ، ارغص و  ياه 
رد نصحت  نایرج  ای  سور  یضارقتسا  کناب  هب  هلمح  هیضق  رد  يداع  مدرم  نینچ  مه  .دنتشاد  تکرـش  مدرم  زا  رفن  رازه  هدراهچ  ات 

.دنتشاد تکراشم  لاعف  روط  هب  عماج  دجسم 

دنشوک یم  دوخ  يداع  ياه  ییآ  مهدرگ  رد  مدرم  هکلب  دوش ، یمن  هدید  یماظن  هنازادنارب  ياه  تکرح  لوا  هطورـشم  رد  نیاربانب ،
.دنسرب دوخ  ياه  هتساوخ  هب  تموکح ، رب  یسایس  راشف  ندروآ  دراو  اب 

روش یهاگآ و  زا  ًالماک  هک  دوب  یماظن  یتکرح  مود ، هطورشم  لباقم ، رد 
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رت شیب  هنومن ، يارب  .دنتشادن  یعامتجا  یعیبط  هاگتساخ  مود  هطورشم  رد  رثؤم  زادنارب  ياه  هورگ  .دوب  هتساخنرب  یعامتجا  روعش  و 
لیا دارفا  زین  يرایتخب  دعـسا  رادرـس  هنطلـسلا و  ماصمـص  نازابرـس  .دندوب  ناریا  لامـش  ناناقهد  ایاعر و  ینباکنت ، رادهپـس  نازابرس 

نویبالقنا دزن  هاگ  چیه  دوب ، لوا  هطورشم  نویبالقنا  ّصاخ  هک  یتیلوئسم  ساسحا  یسایس و  یهاگآ  نآ  ور ، نیا  زا  .دندوب  يرایتخب 
ینبم هناهاوخ و  یقرت  ياه  شزیگنا  ساسا  رب  افرص  لوا  هطورـشم  رد  دوخ  ناربهر  زا  مدرم  تعاطا  .دش  یمن  هدید  نارهت  ناحتاف  ای 
یتیعر بابرا و  صاـخ  هطبار  رب  مکاـح  طیارـش  اـی  یتاـیلیا  بصعت  هیحور و  هک  نآ  لاـح  دوب ، يرگنـشور  هرود  ياـه  یهاـگآ  رب 

.تشاد یم  او  ناشناربهر  زا  يوریپ  هب  ار  نارهت  ناحتاف 

ناربهر . 2

ناربهر . 2

ناحتاف ناربهر  مود ، هطورشم  رد  هک  یلاح  رد  دنتشاد ، هدهع  رب  ار  تکرح  یلمع  يرظن و  يربهر  عجارم ، املع و  لوا ، هطورشم  رد 
.دنداد یم  لیکشت  ینمرا  ناخ  مرفی  ینباکنت و  رادهپس  يرایتخب ، دعسا  رادرس  يرایتخب ، هنطلسلا  ماصمص  نوچ  يدارفا  ار  نارهت 

دوخ عفانم  ظفح  لابند  هب  رت  شیب  دنتـشادن و  ینادنچ  یعامتجا  یـسایس و  شناد  دندوب ، هداز  ناخ  ای  لادوئف  ای  لیا  سیئر  هک  نانیا 
.دندوب

.دوب ناریا  رد  یهاش  یلعدمحم  دادبتسا  میکحت  يدج  لماوع  زا  یکی  دوخ ، دوش ، هاوخ  هطورـشم  هک  نآ  زا  شیپ  ینباکنت  رادهپس 
يارب هاش  فرط  زا  زین  سلجم  نارابمب  زا  سپ  درک و  یم  شـالت  هطورـشم  هیلع  نـالیگ  رد  هاـش  یلعدـمحم  تنطلـس  زاـغآ  رد  يو 

ناخراتس و يربهر  هب  زیربت  مایق  یبوکرس 
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هناتخسرس تفر ، یم  یهاش  یلعدمحم  دادبتسا  تاجن  يارب  يدیما  كدنا  هک  تاظحل  نیرخا  ات  وا  .دوب  هدش  اج  نآ  هناور  ناخرقاب 
اب هزرابم  زا  درک  شوخ  لد  هاش  یلعدمحم  هب  ناوت  یمن  رگید  هک  دش  نئطمم  یتقو  یلو  دوب ، هطورـشم  نمـشد  دادبتـسا و  رادفرط 

.دش هزرابم  دراو  یهاش  یلعدمحم  دادبتسا  هیلع  تشگزاب و  نالیگ  هب  يو  .تشادرب  تسد  زیربت  ناهاوخ  هطورشم 

نارگرامعتسا ناگناگیب و  هب  ناش  یگتـسباو  نانآ و  يرودزم  رب  ینبم  يدانـسا  دعـسا ، رادرـس  رادهپـس و  دروم  رد  هدنراگن  دنچره 
ناوت یم  سیلگنا  سور و  نارگرامعتسا  هب  تبـسن  نانآ  دایز  لیامت  يونـش و  فرح  زا  يددعتم  دهاوش  یلو  تسا ، هدرکن  هظحالم 

.تفای

دارفا تیرثکا  اه و  هدوت  اب  طابترا  يرارقرب  نازیم  رد  دنتشاد ، یتوافتم  یعامتجا  ياههاگتساخ  هطورـشم  ود  نیا  ناربهر  هک  اجنآ  زا 
ناخرقاب ناخراتس و  ریظن  یناربهر  زین  مود  هطورـشم  رد  تسناد  دیاب  هتبلا  .دنتـشاد  رارق  رگیدکی  زا  توافتم  یطیارـش  رد  زین  هعماج 
هطورشم يربهر  هزاجا  تصرف و  زگره  دارفا  هنوگ  نیا  هنافـسأتم  یلو  دندوب ، هتـساخرب  هعماج  ياه  هدوت  نایم  زا  هک  دنتـشاد  دوجو 
یناربهر تسد  هب  مّود  هلحرم  رد  دوش ، یم  هتخانـش  يرهـش  بالقنا  کی  ًـالومعم  هک  هطورـشم  بـالقنا  .دـنتفاین  يزوریپ  زا  سپ  ار 

هلیح هکلب  دوب ، هدناسرن  یگبخن  هلحرم  هب  ار  نانآ  باختنا ، یگتسیاش و  هک  دندوب  یناگبخن  نانآ  .دنتـشادن  يرهـش  هاگیاپ  هک  داتفا 
هقطنم يایاعر  ای  لیا  بلاـق  رد  یکچوک  اتبـسن  هعماـج  يربهر  ماـقم  هب  ار  ناـنآ  يراد ، نیمز  اـی  یلیا  تنـس  ثرا و  تردـق ، يرگ ،

.دوب هدناسر  دودحم  صخشم و 

يرهش ریغ  يدودح  ات  يرهـش و  هعماج  دارفا  تیرثکا  يوس  زا  نارگید  یناهبهب و  ییابطابط ، نوچ  یناربهر  باختنا  بجوم  هچ  نآ 
، دوب هدش 
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.دوب ناش  ندوب  یمدرم  یقالخا و  تبثم  لیاصخ  يونعم ، تردق  تعاجش ، یهاگآ ،

نارگرامعتسا تلاخد  . 3

نارگرامعتسا تلاخد  . 3

سور اه و  یسیلگنا  .دندادن  ناشن  شوخ  يور  نآ  هب  اه  سور  یلو  دندرک ، ینابیتشپ  نآ  زا  اه  یـسیلگنا  لوا ، هطورـشم  نایرج  رد 
لوا سلجم  لیکـشت  زا  سپ  .دـندرک  یم  تفلاـخم  اـی  تقفاوم  هطورـشم ، اـب  دوخ  يرامعتـسا  عفاـنم  ظـفح  ساـسا  رب  مادـک  ره  اـه 

اب يرامعتسا  تباقر  رد  هار  نیا  زا  دنناوت  یمن  نانآ  تسا و  یلقتسم  اتبسن  هاگتسد  سلجم ، نیا  هک  دنتفایرد  اه  یـسیلگنا  هطورـشم ،
.دنتساک دوخ  ینابیتشپ  زا  لیلد ، نیمه  هب  .دنریگب  یشیپ  اه  نآ  رب  اه  سور 

اب اه  یـسیلگنا  اه و  سور  دـندوب ، نارهت  حـتف  هناتـسآ  رد  يزرواشک  یلیا و  نویبالقنا  دـمآ و  دوجو  هب  مود  هطورـشم  هک  یماـگنه 
.دندرک مالعا  نآ  زا  ار  ناش  يراداوه  دوخ ، يرامعتسا  عفانم  ظفح  يارب  مود  هطورـشم  نیداینب  ياه  فعـض  زا  يرادرب  هرهب  فده 

هب ناگناگیب  زا  يونش  فرح  يارب  یفاک  ياه  هنیمز  يرایتخب ، دعسا  رادرس  رایتخب و  هنطلسلا  ماصمـص  دننام : مود  هطورـشم  ناربهر 
.دوب نینچ  اه  سور  هب  تبسن  ینباکنت  رادهپس  هک  هنوگ  نامه  دنتشاد  دوخ  دوجو  رد  ار  اه  یسیلگنا  هژیو 

(1) .تشاد هناتسود  طباور  ناتسلگنا  یسایس  ناگدنیامن  یخرب  اب  دورب ، اپورا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دعسا  رادرس 

ص 590. ج 2 ، ناریا ، خیرات  - 1
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هناـمرحم تشاد ، یتـسود  هقباـس  شیپ  زا  هک  ناریا  رد  سیلگنا  قباـس  راـتخم  ریزو  گـنیدراه ، اـب  ندـنل  رد  يو  هک  دوش  یم  هتفگ 
(1) .دریگب هدهعرب  یهاش  یلعدمحم  دادبتـسا  اب  هزرابم  رد  ار  اه  يرایتخب  يربهر  ات  دمآ  ناریا  هب  ناتـسلگنا  قیوشت  اب  درک و  رادید 
زا داتفارد و  وا  دادبتـسا  هاش و  یلعدـمحم  اـب  لـیلد  ود  هب  هنطلـسلا  ماصمـص  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  ییافـص  میهاربا  ياـه  هتـشون  زا 

ناگدنیامن و اب  هدنسیون  نیا  هتفگ  هب  دوب و  سیراپ  رد  نامز  نیا  رد  هک  شرتکچوک  ردارب  ياه  کیرحت  . 1 درک : تیامح  هطورشم 
(2) .يرایتخب یناخلیا  ماقم  زا  شلزع  لیلد  هب  هاش  یلعدمحم  زا  يو  هنیک  .تشاد 2 . طابترا  ناتسلگنا  یسایس  لماوع 

یتاباختنا همان  نییآ  . 4

یتاباختنا همان  نییآ  . 4

هتـشاد ینیعم  صخـشم و  یفنـص  هاگتـساخ  یتسیاب  یم  بختنم  ناگدـنیامن  لوا ، سلجم  همان  نییآ  مشـش  هدام  ساسا  رب  هک  میتفگ 
نایناحور و فارشا ، نایعا و  اهراجاق ، ناگداز و  هاش  دندش : یم  میسقت  یعامتجا  فنص  رشق و  شـش  هب  ناگدنوش  باختنا  .دنـشاب 

یطیارـش تسیاب  یم  دـندوب و  دودـحم  رـشق  ره  زا  بختنم  ناگدـنیامن  هتـشذگ ، نیا  زا  .ناراد  نیمز  فانـصا و  ناناگرزاب ، بالط ،
.دنشاب هتشاد  هزاغم  فانصا ، دروم  رد  ای  داوس  ریظن :

همان ماظن  دسر  یم  رظن  هب  هچرگا  .دندش  یم  باختنا  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  نودـب  يرـشق  ره  نابختنم  مود ، سلجم  همان  ماظن  رد 
اریز دوب ؛ رت  هنالداع  لوا ، سلجم  تاباختنا  همان  ماظن  یلو  دشاب ، رت  کیدزن  یسارکومد  هب  مود 

ص 300. ج 1 ، هطورشم ، ناربهر  - 1

ص 300. ج 1 ، هطورشم ، ناربهر  - 2
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، اـه لـیا  ناـسیئر  ناـگداز و  هاـش  اـه و  لادوـئف  .دـیبات  یمنرب  ار  مود  عوـن  زا  تاـباختنا  هـجو  چـیه  هـب  ناـمز  نآ  رد  ناریا  طـیارش 
، درک یمن  صخـشم  دودـحم و  ار  اه  نآ  یگدـنیامن  طیارـش  دادـعت و  ینوناق  هچ  ناـنچ  .دـندوب  دارفا  نیرتدـنمتردق  نیرتذوفنُرپ و 

.دبای هار  سلجم  هب  تسناوت  یمن  ناشلماوع  ای  اه  نآ  زج  یسک 

زا دنشاب و  راجاق  ناگداز  هاش  ناراد و  نیمز  اه ، ناخ  نایم  زا  مود  سلجم  ناگدنیامن  رت  شیب  دش  ببس  دیدج  یتاباختنا  همان  نییآ 
.دوش هتساک  نایناحور  اپ و  هدرخ  تارکومد و  رصانع  رامش 

سلجم ناگدنیامن  لالقتسا  . 5

سلجم ناگدنیامن  لالقتسا  . 5

لماوع نوچ  مود  سلجم  رد  هک  یلاح  رد  دـندرک ، تفلاـخم  هیـسور  اـی  ناتـسلگنا  زا  ماو  تفاـیرد  اـب  ناگدـنیامن  لوا ، سلجم  رد 
ناتـسلگنا زا  ار  دنوپ  غـلبم 1250000  هب  یماو  هک  داد  هزاـجا  تلود  هب  سلجم  نیا  دـندوب ، هتفاـی  هار  سلجم  هـب  يرت  شیب  هتـسباو 

نیا رد  دنتـشاد ، شقن  سلجم  نتـسب  پوت  هب  رد  هک  وا  ناتـسد  مه  هاش و  یلعدـمحم  ناـکیدزن  مود ، سلجم  رد   (1) .دراد تفایرد 
(2) .دندیشک یم  كدی  ار  یگدنیامن  ناونع  سلجم ،

ص 93. بالقنا ، ود  نیب  ناریا  - 1
ص 534. راجاق ، تنطلس  هرود  رد  ناریا  - 2
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هطورشم فارحنا  لماوع  : موس شخب 

هراشا

هطورشم فارحنا  لماوع  : موس شخب 
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هدروآ دـیدپ  كاکطـصا  داضت و  بالقنا ، نآ  جـیاتن  اه و  هنیمز  شیپ  ناـیم  هک  هداد  يور  يداـیز  ثداوح  اـه ، بـالقنا  خـیرات  رد 
هاـگآ يارب  نارگید  وسور و  ویکـستنم و  نوچ  مه  یگرزب  نادنمـشیدنا  .تسا  هسنارف  بـالقنا  اـعدا ، نیا  هنومن  نیرت  گرزب  .تسا 

رد هسنارف و  بالقنا  هب  اه  شـشوک  نیا  ماجنارـس  هک  دندیـشوک  رایـسب  کیتارکومد  یماـظن  ییاـپرب  تهج  یمومع  راـکفا  نتخاـس 
يرکف نوگانوگ  ياه  هورگ  نآ ، شیادـیپ  رد  هک  تسا  هیـسور  ربتکا 1917  بالقنا  رگید ، لاثم  .دـیماجنا  نوئلپان  دادبتـسا  تیاهن ،

ماـظن راتـساوخ  دـندرک ، اـپرب  ار  اـه  بـالقنا  نیا  هک  یمدرم  نـیقی ، هـب  .دیـسر  یکیوـشلب  دادبتـسا  هـب  بـالقنا  یلو  دنتـشاد ، شقن 
یتشونرس نینچ  زین  هطورشم  بالقنا  .دوب  هدرب  ههارژک  هب  ار  اه  بالقنا  نیا  یلماوع  هکلب  دندوبن ، یکیوشلب  ای  ینوئلپان  يروتاتکید 
.تخادرپ میهاوخ  هطورشم  فارحنا  رگید ، ترابع  هب  ای  هطورشم  جیاتن  اه و  هنیمز  شیپ  نایم  یگنهآ  مهان  لماوع  هب  نونکا  .تشاد 

( هطورشم  ) یهاوخ تلادع  شبنج  تشونرس  رد  نآ  ریثأت  هطورشم و  ناربهر  فالتخا  . 1

( هطورشم  ) یهاوخ تلادع  شبنج  تشونرس  رد  نآ  ریثأت  هطورشم و  ناربهر  فالتخا  . 1

ینغ و عماوج  هژیو  هب  عماوج  ياـضعا  دارفا و  ناـیم  یگتـسب  مه  زاـسراک و  ياـهورین  یهاـگآ  یلد و  مه  قاـفو و  هک  تسا  نشور 
ار رامثتـسا  رامعتـسا و  ذوفن  هنوگره  هار  یهاگآ  داحتا و  قافو و  اریز  تسین ؛ دنیاشوخ  نارگرامعتـسا  نارادمروز و  يارب  دـنمتورث 

هراومه رامعتـسا  ور ، نیا  زا  .دـهد  یمن  ناـنآ  هب  ار  یبـلط  نوزفا  هزاـجا  دـنک و  یم  دودـسم  نارگرامعتـسا  ناـهاوخ و  هداـیز  يارب 
هب نک ،» تموکح  زادنیب و  هقرفت   » لصا هب  لسوت  اب  هک  دراد  هتشاد و  ششوک 
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ره رد  راذـگریثأت  زاسراک و  ياهورین  هک  نآ  تسخن  دراد : طرـش  شیپ  ود  لـصا  نیا  يریگراـک  هب  هتبلا  .دـبای  تسد  دوخ  دوصقم 
تسسگ ینکفا و  هقرفت  اب  .دنک و  ذوفن  نانآ  نایم  رد  هلیسو ، نیدب  ات  دبایرد  ار  اه  نآ  فعض  طاقن  سپـس  دنک  ییاسانـش  ار  هعماج 

.دنک ارجا  تسا ، یشک  هرهب  یبلط و  نوزفا  رامثتسا و  انامه  هک  ار  دوخ  هشقن  ناشنایم ، رد 

تلاخد ناوت  یم  یبوخ  هب  یخیرات ، دانـسا  دـهاوش و  کمک  هب  زین  هطورـشم )  ) یهاوخ تلادـع  یمدرم  ینید و  تضهن  ناـیرج  رد 
لمحتم هک  ینیگنـس  تراسخ  لیلد  هب  و  وکابنت » تضهن   » هیـضق رد  ادتبا  هک  تروص  نیا  هب  درک ، یبایدر  ار  ناتـسلگنا  ریپ  رامعتـسا 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  نیسپاو  هدس  ود  رد  ناریا  باتک  رد  .دیدرگ  ناریا  رد  هعیش  تیناحور  رثؤم  يورین  هجوتم  دش ،

مدـع ناـیلق و  ندیـشکن  رد  ملعا  دـهتجم  ناونع  هب  يزاریـش  نسح  ازریم  ياوتف  وکاـبنت و  ثداوح  نارود  زا  سیلگنا  نابلطرامعتـسا 
.دوب هتخانش  دنروآ ، یم  دیدپ  یتالکـشم  ناتـسلگنا  يرامعتـسا  تسایـس  يارب  هک  ار  ینویناحور  ینعی ]  ] ورین نیا  تایناخد ، هلماعم 

(1) .دندرک يزیر  همانرب  اه  نآ  يزاسزاب  يارب  سپ 

يّرـس و ياـه  نـمجنا  لیکـشت  اـب  دـمآرب و  اـه  نآ  رد  ذوـفن  هار  ییاسانـش  ددـصرد  رثوـم ، يورین  نـیا  تخانــش  زا  سپ  رامعتــسا 
ار رگید  یخرب  يدابآ و  تلود  ییحی  ازریم  یناهفـصا و  ظعاو  لامج  دیـس  دـننام : سفنلا  فیعـض  بّالط  زا  يرامـش  يرنوسامارف ،

تداهش هب  هک  يرون  هللا  لضف  خیش  نوچ  مه  ییاملع  لباقم  رد  هتسجرب  رکف و  نشور  نویناحور  ناونع  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  راکش 

ص 246. ، 1360 هدوت ، بزح  تاراشتنا  نیسپاو ، هدس  ود  رد  ناریا  يربط ، ناسحا  - 1
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ناـیبالقنا ناگدـنمزر و  فص  رد  تسناوت  یتـحار  هب  بیترت ، نیدـب  .داد  رارق  دوـب ، نارهت  هتـسجرب  نادـهتجم  زا  نمـشد ، تسود و 
نارکف نشور  تسد  هب  یمدرم  ینید و  تضهن  تشونرـس  نداـتفا  فـالتخا ، نیا  هجیتـن  هـک  .دروآ  دـیدپ  فـالتخا  هطورـشم  ردـص 

.دوب ناتسلگنا  رامعتسا  ناربنامرف  رتاسر ، ریبعت  هب  ای  رالوکس 

ياه نمجنا  زا  یکی  وضع  اب 54  هدکیم  ناخ  نامیلس  يرس  نمجنا  .دوب  ناتسلگنا  ياهراکهار  زا  یکی  يرـس  ياه  نمجنا  لیکـشت 
(1) .دنتشاد تیناحور  سابل  نانآ  زا  یخرب  هک  دوب  يرالوکس  نارکف  نشور  هدهعرب  نآ  يربهر  هک  تفر  یم  رامش  هب  يرنوسامارف 

فادها دربشیپ  يارب  یـسایس ، یعامتجا و  روما  رد  تیناحور  ندرکن  تلاخد  هب  داقتعا  یتسیرالوکـس و  هشیدـنا  دوجو  اب  هورگ  نیا 
ساسا متفه  مجنپ و  هدام  رد  نمجنا  نیا  .دندوب  هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  فجن  نارهت و  ياملع  اب  طابترا  برغ ، يرامعتسا 

تراـسج و هک  ییاـه  نآ  اـب  نارهت  دـقتنم  ناـیناحور  ناـیم  رد  «، » مینک ادـیپ  طاـبترا  فجن  هیملع  هزوح  اـب  : » دوب هدروآ  دوـخ  هماـن 
زا هک  نیا  يارب  : » تسا هدـمآ  زین  مهدراهچ  هدام  رد   (2)« .مینک يراکمه  دنوش ، هاگآ  ام  روظنم  زا  هک  نیا  نودـب  دـنراد ، تعاجش 

قباطم یمالـسا  ماکحا  اب  دـننک ، یم  رـشتنم  هفلتخم  لیاسو  هب  هک  ار  یبلاطم  مامت  دـیاب  اقفر  میوشن ، نیفلاخم  هلمح  راچد  راک ، لوا 
ریفکت هبرح  هک  يزیچ  دننک و 

ات 242. صص 240  یملع 1373 ، نارهت ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  هداز ، کلم  يدهم  - 1

ات 242. صص 240  یملع 1373 ، نارهت ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  هداز ، کلم  يدهم  - 2
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(1) «. دنسیونن دنهدب ، ناهاوخدب  تسد  هب 

يارب صاخـشا  نیرت  نمـشد   » درادن و تیناحور  نید و  هب  يداقتعا  چیه  نطاب  رد  هک  ناخ  مکلم  نوچ  ینارکف  نشور  روظنم  نیدب 
ار املع  نانیدتم و  دنک  یم  شالت   (2) «، دناد یم  یتّنس )  ) کیتانف رباکا  املع و  هفیاط  ار  اه  نآ  يدازآ  تلم و  تیبرت  تکلمم و  مظن 

ناربهر زا  ییابطابط  دمحمدیـس  دنزرف  ییابطابط  قداصدیـس  نوچ  يدارفا  دهد و  رارق  دوخ  یتسیرالوکـس  ياه  هشیدنا  ریثات  تحت 
دنمـشناد هب  شا  هماـن  رد  ناـخ  مکلم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا   (3) .دنریذپ یم  رثا  وا  ياه  هتـشون  راکفا و  زا  لامجدیـس  هطورـشم و 

هـضرع نید  ظافلا  رد  ار  يداـم  یقرت  رکف  متـسه ...  یحیـسم  هداز  ینمرا  دوخ  نم  دـسیون ...« : یم  تنلب  دـیرفلیو  ماـن  هب  یـسیلگنا 
(4)« .متشاد

ياهورین زا  یخرب  اب  يراکمه  فجن و  هب  تسردان  ياـه  شرازگ  نداتـسرف  تیناـحور و  ناـیم  رد  ذوفن  اـب  هورگ  نیا  ریدـقت ، ره  هب 
هعورشم هاوخ و  هطورشم  هورگ  ود  شیادیپ  فاکش ، نیا  هجیتن  دندنکفا و  فاکش  يزاریـش  يازریم  نادرگاش  نایم  نارهت ، رد  رثؤم 

.دوب هاوخ 

تـسناد دـیاب  هتبلا  .دوب  ینید  ياملع  نایم  ییانبم  يداهتجا و  توافتم  ياه  تشادرب  لصاح  هعورـشم  هطورـشم و  يرکف  نایرج  ود 
يأر و فالتخا 

ات 242. صص 240  یملع 1373 ، نارهت ، ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  هداز ، کلم  يدهم  - 1
 . ص 87 ، 1376 ین ، رشن  نارهت ، ناخ ، مکلم  ازریم  هشیدنا  یگدنز و  لیصا ، هللا  تجح  - 2

«. یفجن یسوم   » هلاقم هرامش 6 ، هزوح ، هشیدنا  هلجم  ج 1 ؛ نایناریا ، يرادیب  خیرات  ینامرک ، مالسالا  مظان  - 3
 . ص 65 ، 1351 یمزراوخ ، تاراشتنا  رالاسهپس ، رصع  نوناق  تموکح  یقرت و  هشیدنا  تیمدآ ، نودیرف  - 4

دقن هتوب  رد  هطورشم  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_107_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_107_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_107_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:108

تما يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  ریبـعت  هب  یعیبـط و  جـیار و  يرما  یناـمز ، ره  رد  اـملع ، ناـیم  رد  اوـتف 
ندرک هتسجرب  تخاس ، زیامتم  اه  نامز  رگید  هب  تبسن  ار  هطورشم  رصع  ياملع  يأر  فالتخا  هچ  نآ  یلو  تسا ، تمحر  یمالـسا 

نداد هولج  دادبتسا  رادفرط  رگید ، هورگ  بیرخت  هئطخت و  هورگ و  کی  زا  يرادفرط  رامعتسا ، یلخاد  لماوع  يوس  زا  فالتخا  نیا 
هتبلا .دـندوب  تعیرـش  تسرد  يارجا  نارگن  لد  هورگ  ود  ره  تسا  ینتفگ  .دوب  تیعقاو  ندرک  ناـهنپ  يارب  ناوارف  شـالت  اـه و  نآ 

هک رگید  یخرب  .دنتـسناد  یم  تیطورـشم  يرارقرب  ار  تعیرـش  يارجا  روشک و  زا  دادبتـسا  تسد  ندـش  هاتوک  راکهار  املع  یخرب 
.دنتفرگ هناشن  دوب ، نآ  هدناشن  تسد  یلخاد ، دادبتسا  هک  ار  رامعتسا  هدرک و  لمع  رت  يا  هشیر  دندرک ، حرطم  ار  هعورشم  هطورشم 

یم هناشن  اه  نآ  يوس  هب  ار  هلمح  ناکیپ  كون  دـنتفای و  یمرد  ار  يرامعتـسا  هشقن  زین  هاوخ  هطورـشم  ياـملع  رگا  هک  تسا  نشور 
دص  (1) .دبای تسد  دوب ، نآ  رثؤم  يورین  ندرک  یـشالتم  تیناحور و  فذح  هک  دوخ  فده  هب  تسناوت  یمن  ریپ  رامعتـسا  دنتفرگ ،
یتح (2) و  دهد شرتـسگ  ار  ییارگ  برغ  گـنهرف  حول ، هداـس  رـصانع  زا  يریگ  هرهب  اـب  تسناوت  رامعتـسا  ماجنارـس  هک  سوـسفا 

هعورشم هلفاق  درادرب و  هار  رس  زا  شدوخ  ناشیک  مه  نامزر و  مه  تسد  هب  ار  هّللا  لضف  خیش  لثم  رایـشوه  هاگآ و  ياملع  تسناوت 
رالوکس نارکف  نشور  دوخ ، يرامعتسا  هلیح  اب  سپس  .دراد  زاب  تکرح  زا  ار 

ص 92. هرامش 65 ، لاس 82 ، تفرعم ، هلجم  تربع ، هنیآ  رد  هطورشم  یجیرم ، هللا  سمش  - 1
ص 137. مسیرالوکس ، ینید و  هشیدنا  یفجن ، یسوم  - 2
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تضهن يارجام  زا  هک  شا  هنهک  مخز  ات  دروآرد  ياپ  زا  هنیک  ریت  اب  ار  هطورـشم  ياملع  دنادرگ و  طلـسم  تیمکاح  سلجم و  رب  ار 
.دبای مایتلا  تشاد ، هنیس  رد  وکابنت 

لوا هجرد  دـهتجم  دنتـسناوت  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، یپ  رد  ار  اه  تسیرالوکـس  تراسج  ینید  ناربهر  نایم  فالتخا  لاـح ، ره  هب 
يرازیب یمدرم ، اوقتاب و  ياملع  زا  يرایـسب  ندـش  يوزنم  خیـش و  تداهـش  زا  سپ  .دنـشکب  راد  رب  ار  يرون  هللا  لـضف  خیـش  نارهت ؛

تیعورـشم تسادق و  یتقو  یمدرم  یلم و  بالقنا  تسناد  دیاب  .دمآ  دـیدپ  راد  نید  مدرم  رد  تیطورـشم  بالقنا  زا  یلم  یمومع و 
.دوش یم  لزلزت  راچد  فلاخم ، ياه  همغن  نیرت  مک  اب  دور و  یم  تسد  زا  بالقنا  شخب  یلاعت  لماوع  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  ینید 

هب نآ  زا  هطورـشم ، بالقنا  زا  سپ  يدامتم  ياه  ههد  ات  یتح  گرزب  ياـملع  یخرب  هک  دـش  ببـس  يرون  هللا  لـضف  خیـش  تداـهش 
.دننک دای  هطورشم » هنتف   » ناونع

دمآ دوجو  هب  تیطورـشم  یـسایس  يرکف و  ناکرا  رد  يدج  ألخ  تیطورـشم ، ینید  حانج  ود  ره  ندش  فیعـض  اب  هک  تسا  یهیدب 
(1) .دندرک رپ  رگید  يوس  زا  تسودایند  نارادم  تسایس  وس و  کی  زا  اهرالوکس  ار  ألخ  نیا  هک 

رد املع  نیا  زا  شیپ  دوب ، نید  ياملع  ياج  هب  برغ  ناگتفای  تیبرت  ینیزگ  ياج  ینید و  هشیدـنا  ندز  رانک  ياـنعم  هب  دادـیور  نیا 
رد نانآ  نصحت  نامز  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنتشاد ، يا  هتسجرب  شقن  مدرم  نید  ایند و  روما  هرادا 

صص 137 و 138. ، 1378 رینم ، یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ناریا ، یسایس  تالوحت  خیرات  یلیلحت  همدقم  یفجن ، یسوم  - 1
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روما هک  نیا  هچ  دینادرگرب ؛ ار  ام  ياملع  هک  دندز  دایرف  دنداتسیا و  هاش  هکسلاک  لباقم  رد  نارهت  نانز  میظعلادبع ، ترـضح  هیواز 
مـسیرالوکس تیمکاح  لیکـشت  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  شیپ  هلأسم ، نیا  تفگ  دیاب  نایاپ  رد   (1) .تسا هدـش  لتخم  ام  يایند  نید و 

(2) .ددرگ یلمع  ناخاضر  تسد  هب  اهدعب  رما  نیا  ات  دروآ  مهارف  ناریا  رد 

هعماج ناکرا  رد  هناگیب  لماوع  نارادنیمز و  ناگدازهاش و  ذوفن  . 2

هعماج ناکرا  رد  هناگیب  لماوع  نارادنیمز و  ناگدازهاش و  ذوفن  . 2

ياهرـشق ار  هطورـشم  بالقنا  رگید ، ترابع  هب  .دوب  يرهـش  بـالقنا  رگید ، ياـه  بـالقنا  زا  يرایـسب  نوچ  مه  هطورـشم  بـالقنا 
رـصانع هب  تسا  رتهب  میوش ، انـشآ  رت  شیب  هطورـشم  نویبالقنا  بیکرت  اـب  هک  نیا  يارب  .دـندناسر  يزوریپ  هب  نیـشنرهش  نوگاـنوگ 

: دسیون یم  يورسک  دمحا  .مینک  هراشا  ناتسلگنا  ترافس  رد  نصحت  هدنهد  لیکشت 

نزدنب هساک  شورف و  ودرگ  زود و  هنیپ  یتح  فانصا  مامت  .دوب  هدش  هدز  رت  شیب  هکلب  همیخ  دصناپ  بیرق  ناتـسلگنا ، ترافـس  رد 
(3) .دندوب هدز  همیخ  اج  نآ  رد  دنا ، فانصا  فعضا  هک 

هک دندوب  ناریا  نانیشنرهش  يراجاق ، دادبتسا  هیلع  اه  ضارتعا  اه و  نصحت  اه ، ترجاهم  رد  هدننک  تکرـش  مدرم  زا  یگرزب  شخب 
هدش هتـسخ  دوخ  تشونرـس  تایح و  رب  نارادـمروز  نارادـمرز و  هطلـس  زا  هک  نانآ  .دنتـشادن  یبولطم  نادـنچ  يداصتقا  تیعـضو 

ماظن راک ، نیا  اب  دندیشوک  یم  دندوب ،

 . ...و تیطورشم  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  ناریا و  تیطورشم  خیرات  نایناریا ؛ يرادیب  خیرات  .ر ك : - 1
ص 165. ، 1376 جورع ، رشن  پاچ  هاشاضر ، میژر  املع و  شنم ، تریصب  دیمح  .ر ك : - 2

ص 110. ناریا ، هطورشم  خیرات  - 3
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ناـش یتیاـضران  دنـسرب ، دوخ  دوصقم  هب  مدرم  رگا  تسا  یعیبـط  .دـنراد  او  لوحت  رییغت و  هب  يا  هزادـنا  اـت  ار  يداـصتقا  یـسایس و 
یم دوخ  ياه  یتیاضران  اه و  تفلاخم  رب  دـباین ، ققحت  ناشیاه  هتـساوخ  یتلع ، ره  ربانب  هچ  نانچ  یلو  دورب ، نیب  زا  ای  دـبای  شهاک 
یم دوخ  هب  يرگید  تهج  راک  دروآ ، ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  بولطم  لآ و  هدیا  ماظن  تسناوت  یم  هطورـشم  رگا  نیاربانب ، .دنیازفا 

.دـندوب تردـق  تورث و  نابحاص  زا  دوخ  هک  دـندش  هطورـشم  ماظن  همان  ماظن  نیودـت  رومأم  یناـسک  اریز  دـشن ؛ نینچ  هتبلا  .تفرگ 
اینریپ و هلودلاریـشم )  ) ناـخ نسح  ازریم  هنطلـسلا ، مشتحم  هلودـلا ، عینـص  ناـخ  یلق  یـضترم  تیادـه ، هنطلـسلا  ربخم  نوچ  يدارفا 

قح دنمتورث  دارفا  اهنت  هک  دـندرک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  تاباختنا  همان  ماظن  دـندوب ، فارـشا  زا  هک  کلملا  نمتؤم  ناخ  نسحازریم 
قح زا  ینازرواـشک  ناراد و  نـیمز  اـهنت  لاـثم ، يارب  .دنــشاب  هتــشاد  ار  سلجم  یگدـنیامن  يارب  ندــش  باـختنا  ندرک و  باـختنا 

دنتسناوت یم  یناسک  اهنت  فانـصا  نایم  زا  ای  دنـشاب  ناموت  رازه  شزرا  هب  مک  تسد  یکلم  بحاص  هک  دندوب  رادروخرب  یگدنیامن 
(1) .دشاب یلحم  طسو  ّدح  ياه  هیارک  قباطم  نآ  هیارک  هک  دنشاب  هتشاد  يا  هزاغم  هک  دنوش  رادروخرب  قح  نیا  زا 

، لوا سلجم  هدـنیامن  رفن  عومجم 161  زا  .دـندوب  ناـگداز  هاـش  نیکّـالم و  زا  یلم ، ياروش  سلجم  لوا  هرود  ناگدـنیامن  رت  شیب 
زا رفن   44 لباقم ، رد  هک  دیسر  یم  رفن  هب 104  بالط  املع و  فانصا ، ناناگرزاب ، عمج 

ص 91. ناریا ، رد  تموکح  تلود و  - 1
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سلجم هدـنیامن  ندرک  باختنا  ندـش و  باختنا  زا  تعاضب  یب  ياـه  هدوت  ساـسا ، نیا  رب   (1) .دـندوب نایعا  هیراجاق و  ناگداز  هاش 
نارادـنیمز و هورگ  ناـمه  عفاـنم  هـک  دیـسر  دـهاوخ  بیوـصت  هـب  ینیناوـق  یطیارــش ، نـینچ  رد  تـسا  یهیدـب  .دـندش  یم  مورحم 

.دنک نیمأت  رتهب  ار  ناگدازهاش 

نارگرامعتسا هطلس  همادا  . 3

نارگرامعتسا هطلس  همادا  . 3

زا دادبتـسا  تسد  ندیرب  اب  نامز  مه  ات  دندرک  شالت  مدرم  .دوب  يرامعتـسا  دـض  يدادبتـسا و  دـض  بالقنا  کی  هطورـشم  بالقنا 
اب هزرابم  یلـصا  هار  ًالوصا  .دـنزاس  هاتوک  ناریا  تلم  تشونرـس  زا  زین  ار  رامعتـسا  نارازگراک  تسد  دوخ ، تشونرـس  رب  تیمکاح 

عفانم هب  يزادنا  تسد  رد  ار  دوخ  روضح  نآ ، تسد  هب  یلخاد و  دادبتسا  کمک  هب  رامعتسا  اریز  دوب ؛ رامعتـسا  اب  هزرابم  دادبتـسا ،
نیمه هب  .دوب  يرگید  اب  هزرابم  مزلتـسم  یکی  اب  هزرابم  ور ، نیا  زا  .دیـشخب  یم  تیعورـشم  نوگانوگ ، ياه  هدـهاعم  نتـسب  اب  ناریا 

.دندش ماکان  دوخ  هزرابم  رد  دندوب ، ود  نآ  زا  یکی  اب  اهنت  هزرابم  هب  دقتعم  هک  يدارفا  لیلد ،

نایاپ ناریا و  رد  نارگرامعتـسا  ذوفن  لـماک  عطق  رظتنم  يزوریپ  زا  سپ  دنتـشاد ، تکرـش  هطورـشم  بـالقنا  رد  هک  یمدرم  ناـیرج 
دوخ زاـتو  تخاـت  نادـیم  هرتسگ  رب  نارگرامعتـسا  دـشن و  هنوگ  نیا  یلو  دـندوب ، ناـنآ  تسد  هب  یلم  ياـه  هیامرـس  تراـغ  نتفاـی 

هطورـشم زا  سپ  دندوب ، رگیدکی  بقارم  ناریا ، تراغ  نازیم  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  ات  رگا  سیلگنا  سور و  نارگرامعتـسا  .دندوزفا 
قفاوـت هب  .م  لاـس 1907  رد  بونج  لامـش و  تمـسق  ود  هب  ناریا  میـسقت  یتح  ناریا و  تراـغ  يارب  دـندش و  کـیدزن  رگیدـکی  هب 

.دندیسر

ص 94. ناریا ، رد  تموکح  تلود و  - 1
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تـسد هب  زین  يدـیدج  ياهزایتما  هکلب  دـنک ، تیبثت  ار  هتـشذگ  ياهزایتما  تسناوت  اهنت  هن  هیـسور  هطورـشم ، ماـظن  رارقتـسا  زا  سپ 
: تسا حرش  نیدب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دندروآ  تسد  هب  ناریا  رد  یناوارف  ياهزایتما  هطورشم ، زا  سپ  اه  سور  .دروآ 

؛ نیوزق رد  يراخب  بایسآ  هناخراک  تخاس  . 1

؛ اراتسآ یلزنا و  رد  یبوچ  قودنص  ینهآ و  تیپ  نتخاس  يارب  ییاه  هاگراک  داجیا  . 2

؛ نالیگ رد  لبون  تفن  یسور  تکرش  هلیسو  هب  تفن  عیزوت  هکبش  شرتسگ  . 3

؛ یلزنا رد  تفن  کچوک  هناخراک  جنپ  تخاس  . 4

(1) .هیمورا رد  يرب  هتخت  هناخراک  تخاس  . 5

تصرف نداد  زا  ریزگان  يروشک  رگا  یلو  دزاس ، یمن  راد  هشدخ  ار  یلم  لالقتسا  ناگناگیب ، هب  يراذگ  هیامرس  تصرف  نداد  لصا 
مدرم .دور  یم  لاؤس  ریز  روشک  نآ  یـسایس  يداصتقا و  یلم و  لالقتـسا  دـشاب ، صاخ  روشک  کی  عاـبتا  هب  اـهنت  يراذـگ  هیاـمرس 

تـصرف نداد  هزاجا  نامروشک  دـشن و  نینچ  یلو  دریگ ، نایاپ  ناریا  رد  اه  سور  ییوگروز  هطورـشم ، زا  سپ  دنتـشاد  راظتنا  ناریا 
لامش رد  دنتـساوخ  یم  رگا  نایناریا  یتح  .تشادن  ار  هیـسور  تلود  زج  یتلود  چیه  عابتا  هب  ناریا  یلامـش  همین  رد  يراذگ  هیامرس 

ِناراذگ هیامرس  اب  يراکمه  هب  راچان  دننک ، يراذگ  هیامرس  ناریا 

 . ص 64 ، 1359 نارهت ، هیراجاق ، هرود  رد  ناریا  رد  يراد  هیامرس  دشر  خیرات  عناوم  فرشا ، دمحا  - 1
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، هطورـشم زا  سپ  ور ، نیا  زا  .دوب  ریذـپ  ناکما  هیـسور  تلود  عابتا و  اب  اهنت  زین  یلامـش  همین  رد  یجراـخ  تراـجت  .دـندوب  یـسور 
(1) .داهن شرتسگ  هب  ور  اه  سور  عفن  هب  هبناج  کی  روط  هب  هیسور  ناریا و  یجراخ  تراجت 

یسیلگنا .دندوزفا  ناریا  رد  دوخ  هطلـس  ذوفن و  رب  اه  نآ  زا  شیب  هکلب  اه و  سور  نوچ  مه  اه  یـسیلگنا  هطورـشم ، يزوریپ  زا  سپ 
رایتخا رد  ار  ناریا  تفن  رودـص  جارختـسا و  يراصحنا  زایتما  دـنتفرگ ، ناریا  بونج  رد  هک  اه  سور  هباشم  ياـهزایتما  رب  نوزفا  اـه 

دوخ توق  هب  نانچ  مه  هطورـشم  يزوریپ  زا  سپ  دوب ، هدـش  هداد  اه  یـسیلگنا  هب  هاش  نیدـلا  رفظم  نامزرد  هک  تفن  زایتما  .دنتـشاد 
زا مه  ات  دندروآ  دوجو  هب  یلقتـسم  شترا  ناریا ، بونج  رد  یتح  نانآ  .دـنداد  همادا  ناریا  یتفن  ریاخذ  تراغ  هب  نانآ  دـنام و  یقاب 

.دنک يرادساپ  ناریا  بونج  یتفن  تاسیسأت  اه و  هاچ  زا  مه  ناتسودنه و  ياهزرم 

زاـین دروم  تفن  دوب ، هدـیرخ  رت  نازرا  دـصرد  ییاـهب 60  هب  ار  سیلگنا  ناریا و  تفن  تکرـش  ماهـس  زا  یمین  هک  ناتـسلگنا  تـلود 
نوخ نوچ  مه  ناریا  تفن  لوا ، یناهج  گنج  لوط  رد  .دیرخ  یم  تکرـش  نیا  زا  یناهج  رازاب  تمیق   41 هب ار  دوخ  ییایرد  يورین 
لوا یناهج  گنج  لاس  راهچ  لوط  رد  سیلگنا  ییایرد  يورین  هلیـسو  نیدب  تشاد و  نایرج  سیلگنا  یگنج  نیـشام  ياه  گر  رد 

(2) .دنک ییوج  هفرص  گنیلرتسا  دنوپ  نویلیم  تسناوت 5/7 

ياضعا یخرب  یگدرپسرس  ناریا و  رد  نارگرامعتسا  نوزفا  زور  ذوفن 

ص 98. ناریا ، رد  تموکح  تلود و  - 1
ص 100. ناریا ، رد  تموکح  تلود و  - 2
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دش ببس  رتسوش  ناگروم  جارخا  هیضق  رد  ناریا  هب  هیسور  موتامیتلوا  نداد  .درک  یم  رو  هلعـش  ار  مدرم  مشخ  شتآ  نانآ ، هب  هنیباک 
رد نارهت  ناـنز  زین  نمهب 1288  رد  .دـننک  هلمح  تالیـش  ناـمتخاس  هیـسور و  يرگلوسنک  هب  هاـم 1288  يد  رد  یلزنا  ردـنب  مدرم 
هب ضارتـعا  هناـشن  هب  مدرم  نیدرورف 1289 ، رد  .دـنتخادنا  هار  هب  زیمآ  ضارتعا  ییاـمیپ  هار  یجراـخ ، ضارقتـسا  هیلع  هاـش  دجـسم 
هب ناهفـصا  مدرم  لاس ، نامه  تشهبیدرا  رد  .دـندرک  يراددوخ  زورون  نشج  ییاپرب  زا  ناریا ، رد  سیلگنا  سور و  نایماظن  روضح 

تلاخد هب  ضارتعا  رد  نارهت  هناـخ  پوت  نادـیم  رد  یگرزب  ییاـمیپ  هار  نابآ 1289 ، رد 26  دـندرب و  شروی  سیلگنا  يرگلوسنک 
(1) .داتفا هار  هب  سیلگنا  ياه 

هراومه تلود  .دـندوب  یـضاران  ناریا  یلم  تیوه  لالقتـسا و  يارب  راب  ّتلذ  طیارـش  اب  ماو  نتفرگ  رد  تلود  درکلمع  زا  ناریا  مدرم 
موتامیتلا ندرک  ّدر  هناهب  هب  لیلد و  نیمه  هب  تلود  .دش  یم  ور  هبور  مود  سلجم  تفلاخم  اب  هک  دوب  جراخ  زا  ماو  نتفرگ  راتساوخ 

دوب نیا  ماو  تفایرد  طیارـش  زا  یکی  .درک  تفایرد  ار  يدـصرد  هرهب 75  اب  ماو  سلجم ، باـیغ  رد  تسب و  ار  مود  سلجم  هیـسور ،
بونج يزاس  نمیا  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  دنک و  جرخ  سیلگنا  سور و  ترافـس  تراظن  اب  ار  ماو  نیا  یتسیاب  یم  ناریا  تلود  هک 

و هیسور ) ذوفن  ریز   ) یلامـش همین  هب  ناریا  نآ ، رد  هک  ار  .م  داد 1907  رارق  یتسیاب  یم  ناریا  تلود  نینچ  مه  .دـنادرگ  هنیزه  ناریا 
هک دش  مزتلم  هطورشم  تلود  نینچ  مه  .دسانشب  ّتیمسر  هب  دوب ، هدش  میسقت  ناتسلگنا ) ذوفن  ریز   ) یبونج

ص 58. ناریا ، تیطورشم  بالقنا  لاس  شش  یمساق ، دمحا  - 1
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همه ناریا  تلود  .دنادرگ  یمومع  وفع  لومشم  دندوب ، هدش  یغای  هک  ار  ازریم  یلعدمحم  ناهارمه  دنک و  حالـس  علخ  ار  نادهاجم 
(1) .درک رت  شیب  ار  ناریا  مدرم  یتیاضران  هلأسم  نیا  هک  تفریذپ  دنفسا 1291  رد 29  ار  طیارش  نیا 

هب مزلم  ناریا  نآ ، ساسا  رب  هک  دناسر  اضما  هب  ناتـسلگنا  تلود  اب  ار  يدادرارق  .م  لاس 1919  رد  تقو  ریزو  تسخن  هلودلا ، قوثو 
میظنت میلعت و  يارب  تسیاب  یم  ناریا  نینچ  مه  .دوب  نآ  عابتا  ناتسلگنا و  هب  يراذگ  هیامرس  ياه  تصرف  همه  يراصحنا  يراذگاو 

ناتـسلگنا هیامحلا  تحت  ار  ناریا  هک  دادرارق  نیا  .دنک  دراو  ناتـسلگنا  زا  يراصحنا  روط  هب  ار  سانـشراک  حالـس و  دوخ ، نایهاپس 
، یکیوشلب بالقنا  لیلد  هب  اه  سور  ناـمز ، نآ  رد  .دوب  رـصع  نآ  یللملا  نیب  ياـهورین  نزاوت  رد  ینوگرگد  دـنیآرف  تخاـس ، یم 

هدش هدامآ  ناتـسلگنا  رامعتـسا  درف  هب  رـصحنم  زات  تخات و  يارب  هصرع  بیترت ، نیدب  .دندوب  هدرب  نوریب  ناریا  زا  ار  دوخ  ياهورین 
ياضما .دروآ  گنچ  هب  روشک  یلامـش  هقطنم  رد  ار  ناریا  ریاـخذ  عباـنم و  دریگب و  هرهب  تصرف  نیا  زا  تساوخ  یم  ناتـسلگنا  .دوب 

هک داـتفا  هار  هب  دادرارق  نیا  هـیلع  رامـش  یب  ياـه  ییاـمیپ  هار  باـصتعا و  ضارتـعا ، تـخیگنارب و  ار  ناـیناریا  مـشخ  دادرارق ، نـیا 
.دشوپب مشچ  دادرارق  نیا  رد  دوخ  عفانم  زا  دش  ریزگان  ناتسلگنا  تلود  ماجنارس 

اب دوب  نانآ  ياه  هتـساوخ  مدرم و  یقیقح  هدنیامن  هک  هطورـشم  تلود  زور ، نآ  يرامعتـسا  ياه  تردـق  ياه  یهاوخ  هدایز  همه  اب 
دوخ شالت  مامت  يرگید  زا  سپ  یکی  هطورشم  ياه  تلود  .درک  یمن  يدج  هلباقم  اهزواجت ، نیا 

ص 107. ج 1 ، ، 1370 رکفت ، رشن  ناریا ، بالقنا  یسررب  یقاب ، نیدلادامع  - 1
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هب ار  ناریا  ریاخذ  تاناکما و  همه  دادرارق 1919 ، دقع  اب  هلودلا  قوثو  یتح  دنتسب و  راک  هب  ناتسلگنا  ای  هیسور  زا  ماو  نتفرگ  رد  ار 
.داد رارق  ناتسلگنا  ریپ  رامعتسا  رایتخا  رد  ناگیار 

فرحنم دوـخ  لیـصا  یقیقح و  ریـسم  زا  ار  هطورـشم  ياـه  تلود  عـیمطت ، دـیدهت و  اـب  یـسیلگنا  سور و  نارگرامعتـسا  نیارباـنب ،
رد .دـننک  نیمأت  ار  ناش  يرامعتـسا  عفانم  دندیـشوک  یم  هطورـشم  سلجم  تلود و  هب  دوخ  لماوع  ندرک  دراو  اـب  اـه  نآ  .دـنتخاس 
.داد یم  رارق  ناگناگیب  عفانم  اب  ییاون  مه  ریـسم  رد  ار  ناریا  نادرمتلود  یجراخ ، دیدهت  زین  هیـسور  موتامیتلوا  هیـضق  دننام  يدراوم 

.دزاس ققحم  دوب ، نویبالقنا  یلصا  فادها  زا  هک  ار  یلم  يالتعا  تینما و  يدازآ ، لالقتسا ، تسناوتن  هطورشم  نیاربانب ،

يداصتقا ياه  لکشم  لح  رد  هطورشم  تلود  یناوتان  . 4

يداصتقا ياه  لکشم  لح  رد  هطورشم  تلود  یناوتان  . 4

زا مدرم  .دوب  هدرک  هریت  ار  مدرم  راگزور  يا ، هرود  ياه  یطحق  ینارگ و  يراـک ، یب  نوگاـنوگ ، ياـه  تاـیلام  هیراـجاق ، هرود  رد 
هدوهیب جراخم  زا  دزادرپب و  هعماج  يداصتقا  روما  حالـصا  هب  تلم ، همه  عفانم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دنتـشاد  راـظتنا  هطورـشم  تلود 

مه .دـنک  يریگولج  دیـسر ، یم  اه  نآ  نابوسنم  ناـگداز و  هاـش  ناـیرابرد ، بجاوم  راـبرد و  فرـصم  هب  نآ  زا  یگرزب  شخب  هک 
رد یعامتجا  يداصتقا و  تلادـع  ات  دـنک  عضو  ینیناوق  نارگرامعتـسا ، تسد  هب  یلم  عبانم  لاوما و  تراـغ  زا  يریگ  شیپ  اـب  نینچ 

.دریگب دوخ  هب  دنم  هطباض  تروص  تایلام  نتفرگ  دوش و  رارقرب  هعماج 

تسد هب  ار  دمآرد  نیا  هک  نیا  يارب  تشاد و  زاین  یلم  يالاب  دمآرد  هب  یمادقا ، هنوگره  ماجنا  يارب  راک  زاغآ  رد  هطورـشم  تلود 
هچره تسیاب  یم  دروآ ،
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.دشیدنایب يا  هزات  هراچ  یلم ، دمآرد  شیازفا  يارب  دعب ، هلحرم  رد  دنک و  يریگولج  یلم  تورث  عبانم و  نتفر  رده  زا  رتدوز 

، دیازفایب تلود  دمآرد  رب  هریغ ، یـسنج و  ياه  تایلام  هار  زا  یفاضا ، بجاوم  شهاک  ای  فذح  اب  درک  شالت  لوا  هرود  رد  سلجم 
لوا سلجم  هب  نآ  هیارا  هجدوب و  میظنت  هیهت و  رد  تلود  یناوتاـن  یماـکان ، نیا  يارب  هاوگ  نیرتهب  .دوبن  زیمآ  تیقفوم  نادـنچ  یلو 

(1) .دوب نآ  جراخم  دراوم  بیوصت  يارب 

، هجدوب نیا  ساسا  رب  .تشاد  يرـسک  ناموت  دودـح 000/500/1  دـش ، هضرع  سلجم  هب  هجدوب  مود ، سلجم  هرود  رد  هک  یماگنه 
؛ داد یم  اه  یجراخ  هب  ناریا  یهدب  ناونع  هب  ار  ناموت )  000/618/14  ) هجدوب لک  غلبم  زا  ناموت  رازه  هنالاس 500  هطورشم  تلود 

مک هجدوب ، نیا  رد  .دـندوب  هدرک  تفایرد  ناگناگیب  زا  دوخ  یجراخ  ياهرفـس  رابرد و  جراخم  يارب  ار  غلبم  نآ  راجاق  ناهاش  اریز 
یم هـک  يا  هناـخ  ترازو  ناــمه  ینعی  ؛(2)  تشاد صاـصتخا  عیانـص  تراـجت و  تحـالف و  ترازو  هـب  ناـموت )  2800  ) مقر نـیرت 

.دشاب رثؤم  ینیرفآراک  داصتقا و  قنور  هناخراک ، تخاس  دیلوت ، رد  تسناوت 

نازرواشک مراهچ  کی  .دوب  هتفرگارف  ار  اج  همه  یطحق  دنتـشاد و  يراب  تکالف  عضو  نازرواشک  لوا ، یناـهج  گـنج  هناتـسآ  رد 
زا یطحق  نایرج  رد 

ص 576. ناریا ، يداصتقا  خیرات  - 1

ص 579. ناریا ، يداصتقا  خیرات  - 2
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، هطورشم بالقنا  زا  سپ   (1) .دندش كاله  رهش  نیا  تیعمج  مجنپ  کی  زاریش ، رد  ازناولفنآ  يرامیب  عویـش  اب  دندرم و  یگنـسرگ 
یضعب رد  ناناقهد  شروش  هب  هلأسم  نیمه  هک  تشاد  همادا  هتشذگ  کبس  نامه  هب  ناراد  نیمز  فارشا و  يوس  زا  ناناقهد  رامثتسا 

: ».. دنتـشاد هراشا  نینچ  نآ  تلع  اه و  شروش  نیا  هب  ییاـه ، فارگلت  رد  قطاـنم  نآ  ناراد  نیمز  هک  يا  هنوگ  هب  دـیماجنا ، قطاـنم 
مه یـضعب  دـنا و  هدادـن  تایلام  هدومن ، یـشکرس  اه ) نآ  زا  نیگنـس  تایلام  ذـخا   ) تهج نیا  هب  نـالیگ )  ) اـج نیا  ياـیاعر  لاـح ،
هب ایاعر  رامثتسا  هب  سلجم ، ینلع  نحص  رد  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  یتح   (2) «. تسا لتخم  اه  هناخ  تیعر  مامت  هدش و  يراوتم 

(3) .ددرگ مکاح  يزرواشک  یتیعر و  ياه  نیمز  رب  هطورشم  ماظن  هک  تساوخ  سلجم  زا  درک و  ضارتعا  ناراد  نیمز  تسد 

تلادـع یعون  تسناوت  یم  یناـسنا  رظن  زا  راـک  نیا  .دوب  یـضرا  تاحالـصا  یلم ، ياروش  سلجم  زا  مدرم  ياـه  تساوـخ  زا  یکی 
یم يزرواشک  نیمز  زا  یتمـسق  بحاص  هاگره  ناقهد  اریز  دـماجنایب ؛ روشک  قنور  هب  يداصتقا  رظن  زا  دزاس و  ققحم  ار  یعاـمتجا 

رد یناقهد و  هداوناخ  داصتقا  هعـسوت  دـشر و  درخ ، حطـس  رد  راک  نیا  هجیتن  .درک  یم  راک  نآ  يور  رب  تّمه  ناوت و  مامت  اب  دـش ،
یم دـندرک ، یم  تفایرد  ار  دوخ  ياه  نیمز  لوپ  هک  زین  ناراد  نیمز  .دوب  روشک  يزرواشک  داصتقا  هعـسوت  دـشر و  نـالک ، حـطس 

نآ دنتسناوت 

ص 591. ناریا ، يداصتقا  خیرات  - 1
 . ص 85 ، 1359 دنویپ ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، رد  یتاقبط  گنج  یضرا و  هلأسم  ینمؤم ، رقاب  - 2
 . ص 85 ، 1359 دنویپ ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، رد  یتاقبط  گنج  یضرا و  هلأسم  ینمؤم ، رقاب  - 3
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(1) .دننک فرص  روشک  يداصتقا  یتعنص و  ییانب ، ریز  روما  هعسوت  هنیمز  رد  ار 

.دـش ور  هبور  نویلادـتعا  بزح  تفلاخم  اب  هک  درک  هیارا  سلجم  هب  ار  یـضرا  تاحالـصا  ماجنا  داهنـشیپ  نویماع  تارکومد  بزح 
کی دیاش   (2) .درادن تقباطم  روشک  زورما  عاضوا  مدرم و  فلتخم  ياه  هتساوخ  اب  دنتفگ  هتـسناد و  یبالقنا  ار  حرط  نیا  نویلادتعا 

هچ ناـنچ  کـش ، یب  .دوب  بزح  نیا  رد  گرزب  ناراد  نیمز  زا  یخرب  تیوـضع  یـضرا ، تاحالـصا  اـب  بزح  نیا  تفلاـخم  لـیلد 
سلجم تلود و  درکلمع  زا  تلم  همه  ناناقهد و  رطاـخ  تیاـضر  تفرگ ، یم  تروص  روشک  رد  تسد  نیا  زا  یحالـصا  تامادـقا 

اه تدم  زا  هک  ناریا  جیار  لوپ  شزرا  طوقس  .دش  یم  تبث  هطورـشم  تلود  ياه  یبای  ماک  تسرهف  رد  دمآ و  یم  مهارف  هطورـشم 
(3) .درک ادیپ  همادا  نآ  عبت  هب  زین  اه  تمیق  شیازفا  تشاد و  همادا  هطورشم  هرود  رد  دوب ، هدش  زاغآ  شیپ 

دش رت  شیب  دننک ، ادیپ  يرتهب  اتبسن  يداصتقا  عضو  هطورـشم ، بالقنا  اب  دندوب  راودیما  هک  یمدرم  رب  يداصتقا  راشف  فصو ، نیا  اب 
رثا رب  هک  دوب  هدرک  دشر  یجراخ  تراجت  نآ ، زا  شیپ  هطورـشم و  هرود  رد  .تشاذـگ  ینوزف  هب  ور  هطورـشم  زا  نانآ  یتیاضران  و 

یلیطعت هناتسآ  هب  ار  ناریا  یموب  عیانص  یجراخ ، تراجت  دشر  .دندرب  دوس  دشر  نیا  زا  یلخاد  ناناگرزاب  زا  یکدنا  رامش  اهنت  نآ ،
ناناگرزاب اب  تباقر  رد  یلخاد  ناناگرزاب  اریز  دناشک ؛

رقاب .تفای  راشتنا  يردنکسا  نامیلس  ياضما  هب  رفص 1329  رد  تارکمد  هقرف  ناملراپ  هبعش  هینایب  رد  نامزاس  نامه  رد  رظن  نیا  - 1
ص 90. ، 1359 دنویپ ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، رد  یتاقبط  گنج  یضرا و  هلأسم  ینمؤم ،

ص 91. ، 1359 دنویپ ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، رد  یتاقبط  گنج  یضرا و  هلأسم  ینمؤم ، رقاب  - 2
ص 531. ، 1359 دنویپ ، تاراشتنا  نارهت ، ناریا ، رد  یتاقبط  گنج  یضرا و  هلأسم  ینمؤم ، رقاب  - 3
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زا شیپ  هک  دوب  يدـنور  نیا  تفگ  ناوت  یم  هتبلا  .دنتـشادن  تمواقم  ناوت  داد ، یم  نانآ  هب  تلود  هک  ییاهزایتما  تهج  هب  یجراخ 
.دوب هتفای  همادا  هطورشم  هرود  رد  هتشگ و  زاغآ  هطورشم 

یلیطعت هب  ...و  يزاسرولب  یفاب ، راولچ  يزیررکـش ، يزاسذـغاک ، یـسیر ، نامـسیر  ریظن : ییاه  هناخراک  هطورـشم ، هرود  رخاوا  رد 
شیازفا یلخاد  يدـیلوت  ياهالاک  هباشم  یجراخ  ياهالاک  دورو  يراک و  یب  اه ، هناخراک  نیا  یلیطعت  لاـبند  هب   (1) .دندش هدیشک 

نداد یلخاد و  يدیلوت  ياهالاک  زا  هطورشم  تلود  ندرکن  ینابیتشپ  یلخاد ، دیلوت  ياه  هناخراک  یگتسکشرو  یساسا  تلع  .تفای 
زا زرا  ندـش  جراخ  هب  یلخاد ، دـیلوت  نتفر  نیب  زا  .دوب  الاب  تیفیک  مک و  تمیق  اب  یجراخ  ياهالاک  رـصح  دـح و  یب  دورو  هزاـجا 

جراخ زا  ضارقتـسا  هب  ریزگان  تلود  دوب ، یفنم  یجراخ  تراـجت  رد  اـه  تخادرپ  هنزاوم  زارت  هک  اـج  نآ  زا  دـیماجنا و  یم  روشک 
هب اهروشک  نیا  یلام  ياه  هسـسؤم  دنه و  هیـسور ، ، ناتـسلگنا هب  ناریا  نویُد  ش ) 1292 ه .   ) .م لاس 1913  رد  لـیلد ، نیمه  هب  .دوب 

(2) .دوب دنوپ  رازه   610 اه ، ماو  نیا  يارب  ناگناگیب  هب  ناریا  یتخادرپ  هرهب  اهنت  .دیسر  دنوپ  نویلیم  زا 6  شیب 

تیلاعف تادراو  تارداص و  الاک و  لقن  لمح و  يراد ، کناب  ياه  هتـشر  رد  یجراخ  يراذـگ  هیامرـس  ياه  تکرـش  نآ ، رب  نوزفا 
ياـه تسایـس  ناریا و  هطورـشم  نادرمتلود  یلخاد  تسایـس  بیترت ، نیدـب  .دنتـشادن  یتلاـخد  ناریا  ياـهالاک  دـیلوت  رد  دنتـشاد و 

ناریا رابرد  يرامعتسا  يداصتقا و 

ص 106. ناریا ، رد  تموکح  تلود و  - 1

ص 105. ناریا ، رد  تموکح  تلود و  - 2
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شیب هچره  جورخ  يداصتقا و  یگتسباو  اه  نآ  ياه  تسایس  هکلب  تشادن ، رارق  الاک  دیلوت  تعنص و  هعسوت  ياتسار  رد  مادک  چیه 
شیازفا یلخاد و  تالوصحم  تارداص  شهاک  مروت ، ینارگ ، يراک ، یب  رامآ  نتفر  الاب  .دروآ  یم  لاـبند  هب  ار  روشک  زا  تورث  رت 

رب دوب ، هعماج  يداصتقا  ياه  نامرآ  ققحت  رد  ناریا  هطورـشم  ماـظن  نادرمتلود  یماـکان  ياـیوگ  هک  یجراـخ  تـالوصحم  تادراو 
.درک هدروخرس  ار  نانآ  دوزفا و  هطورشم  زا  مدرم  نوزفازور  یتیاضران 

هطورشم تموکح  تسایس و  هصرع  هب  فیاوط  تالیا و  دورو  . 5

هطورشم تموکح  تسایس و  هصرع  هب  فیاوط  تالیا و  دورو  . 5

زا .دندرک  یم  افیا  ار  یلصا  شقن  ناریا  یماظن  یـسایس و  ياه  كرحت  رد  هشیمه  فیاوط ، تالیا و  ناریا ، هتـشذگ  خیرات  لوط  رد 
نیمه هلیـسو  هب  دـنداد و  یم  لیکـشت  ریاشع  تالیا و  نیمه  ار  ناریا  ياه  تموکح  راتخاس  يولهپ ، هرود  ات  مالـسا  زا  شیپ  نارود 
ریاشع دورو  ناریا ، یگتفایان  هعسوت  لماوع  زا  یکی  تسا  یهیدب  .دندش  یم  نوگنرـس  یجراخ  ای  یلخاد  نانمـشد  ریاشع ، تالیا و 

يداقتعا رهش  رد  دوجوم  یسایس  یفنص و  یتالیکشت ، ياه  نوناک  هب  هاگ  چیه  تالیا  .تسا  هدوب  ناریا  یـسایس  ياه  ینوگرگد  هب 
هیداحتا ای  لیا  کی  ات  دوب  مزال  نامز  اه  تدم  ور ، نیا  زا  .دندید  یم  دوخ  یبلطرادتقا  هار  رس  رب  یعنام  هشیمه  ار  اه  نآ  دنتشادن و 

يادتبا .دندرگ  بوذ  نآ  رد  دوخ  دنوش و  انـشآ  يرهـش  یگدنز  موسر  یگدیچیپ و  اب  دنا ، هدیـسر  تردق  هب  هزات  هک  تالیا  زا  يا 
نایرهـش ور ، نیا  زا  .دوب  رگید  دـنمتردق  ریاشع  تالیا و  تسد  هب  ناشطوقـس  زاغآ  يرهـش ، یگدـنز  اب  اه  نآ  لـماک  ندـش  انـشآ 

هب لوا  هجرد  نادنورهـش  تردـق ، تسایـس و  بکرم  رب  راوس  ِتالیا  هاگدـید  زا  هشیمه  دـندوب ، اه  نآ  نایم  زا  نایناوید  هک  داوساـب 
.دندمآ یمن  رامش 
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ایوگ یلو  دشاب ، تالیا  عورشمان  ياه  یبلط  تردق  اهزاتو و  تخات  زا  هتشر  نیا  رب  ینایاپ  طخ  هطورشم ، بالقنا  دیـسر  یم  رظن  هب 
نایرهش یسایس  یعامتجا _  تردق  ربارب  رد  ندش  میلست  ناریا ، یخیرات  تنس  ساسا  رب  تشاد ، یلیا  هاگتـساخ  هک  هیراجاق  هلـسلس 

، راجاق هاش  یلعدمحم  .داد  یم  حـیجرت  ار  تالیا  يورین  ربارب  رد  میلـست  طوقـس و  تسناد و  یم  دوخ  يارب  یگدنکفارـس  یعون  ار 
یسایس و كرحت  زا  لصاح  هطورـشم  يارب  ار  هار  درک و  لیطعت  بوکرـس  هئطوت و  اب  ار  يرهـش  ياه  هدوت  مایق  زا  لصاح  هطورـشم 

.تشاذگ زاب  یلیا  یماظن 

يارب دندش  رـضاح  دنتـشادن و  یفاک  نامیا  دوخ  يورین  هب  هک  دوب  نآ  ناهاوخ  هطورـشم  یخیرات  ياه  هابتـشا  نیرت  گرزب  زا  یکی 
هک دندوب  لفاغ  نیا  زا  نانآ  .دنوش  لسوتم  ریاشع  تالیا و  هب  دنروآ و  يور  ناریا  یخیرات  تنس  نآ  هب  هرابود  هطورشم ، هب  ندیسر 
زا زین  نونکا  دـنا ، هدرکن  يزوس  لد  تلم  روشک و  لاح  هب  هتـشذگرد ، هاگ  چـیه  هک  هنوگ  نامه  یلادوئف  ای  یلیا  تردـق  ناـبحاص 

هطورـشم هغدغد  نانآ  .درک  دـنهاوخ  هدافتـسا  ِءوس  تردـق  هب  یبای  تسد  يارب  يا  هناهب  ناونع  هب  یهاوخ  هطورـشم  نایرج  راعش و 
روط هب  دوب و  هعلاطم  یهاگآ و  يرگنـشور ، اه  لاس  لصاح  یهاوخ  هطورـشم  اریز  دنتـشادن ؛ ار  هطورـشم  نتفر  تسد  زا  یهاوخ و 

، دنتـشادن یهاگآ  چـیه  هطورـشم  زا  یتقو  نانآ  نیاربانب ، .دـندوب  انـشآ  هبرجت  نیا  اب  نایرهـش  زا  رت  مک  رایـسب  تـالیا  دارفا  یعیبط ،
.دنشاب قفوم  نآ  ققحت  رد  دنتسناوت  یم  هنوگچ 

نآ سیئر  یتح  يرایتخب و  لیا  دارفا  .درک  افیا  ار  یلصا  شقن  مود  هطورشم  رد  يرایتخب  هنطلـسلا  ماصمـص  تسایر  هب  يرایتخب  لیا 
هطورشم هب  تبسن  اه 
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هطورشم نارود  رد  راجاق  دادبتسا  دض  رب  اه  يرایتخب  مایق  .دنتشادن  یقایتشا  يزوس و  لد  یتح  یهاگآ و  تخانـش و  نآ ، میهافم  و 
راـجاق ناـهاش  اریز  تشادـن ؛ یبـلط  هطورــشم  یهاوـخ و  ناـمرآ  زا  یگنر  تـفرگ و  تروـص  یمیدـق  ياـه  باـسح  هیوـست  يارب 

(1) .دندوب هدرک  دودحم  ناهفصا ، رد  یلحم  نامکاح  باصتنا  اب  ار  يرایتخب  ياه  ناخ  يدازآ  يراتخمدوخ و 

.دوبن رتهب  هنطلسلا  ماصمص  زا  دمآ ، یم  رامش  هب  ناریا  ناراد  نیمز  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  زین  ینباکنت  ناخ  یلو  دمحم  تیعـضو 
هب هدش و  نوگرگد  هبش  کی  هنوگچ  تشاد ، هرصاحم  رد  ار  زیربت  نادهاجم  دوب و  یهاش  یلعدمحم  دادبتـسا  نارازگراک  زا  هک  وا 
هب ار  مدرم  یمومع  قایتشا  هک  یماـگنه  دوبن ، شیب  یبلط  تصرف  نوچ  يو  يراـب ، دوب ؟ هتـشگ  دـنم  هقـالع  هطورـشم  ياـه  ناـمرآ 

، دراد هگن  دیدج  تلود  رد  یلامتحا  یضرا  تاحالـصا  غیت  ریز  هب  نتفر  زا  ار  شیاه  نیمز  دهاوخب  رگا  هک  تفایرد  دید ، هطورـشم 
يوس هب  دوخ ، يایاعر  ندرک  حلـسم  اب  نویبالقنا و  يربهر  نتفرگ  تسد  رد  اب  تفر و  نالیگ  هب  ور ، نیا  زا  .دنک  یتسد  شیپ  دـیاب 

لیا دارفا  نوچ  مه  ناخ  یلودمحم  يایاعر  تسا  یهیدب  .دش  لیدـبت  مود  هطورـشم  مهم  هرهچ  ود  زا  یکی  هب  درک و  تکرح  نارهت 
یهارمه نارهت  هار  رد  ار  دوخ  بابرا  دندوب  هدش  ریزگان  نونکا  دـننک ، يراگیب  بابرا  يارب  دـندوب  روبجم  هک  هنوگ  نامه  يرایتخب 

ناراد نیمز  لاثم ، يارب  .دـش  یم  دودـحم  ناش  هنازور  روما  هب  دوب و  كدـنا  رایـسب  هطورـشم  زا  نانآ  یهاگآ  نآ ، رب  نوزفا  .دـننک 
رد نالیگ 

ص 60. فناویا ، ناریا  تیطورشم  بالقنا  - 1
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هطورـشم تنطلـس  ینعم  هک  دنا  هدرک  ضرف  وچمه  نالیگ  يایاعر   » هک دـندوب  هتـشون  نارهت  هب  رفص 1325  خـیرات 11  هب  یفارگلت 
(1) «. ...تسا تایلام  ندادن  ندوب و  دازآ  هّرملاب 

نآ رد  یلم  ياروش  سلجم  رد  نویلادـتعا  بزح  .تفرگ  رارق  راد  نیمز  یلیا و  فارـشا  رایتخا  رد  هطورـشم  تشونرـس  هنوگ  نیدـب 
مامت ناراد  نیمز  هژیو  هب  دـیلوت  لیاسو  نابحاص  دوس  هب  هطورـشم  بالقنا  لصا ، رد  .دوب  ناریا  فارـشا  ناـیعا و  هقبط  بزح  ناـمز 

(2) .درک نیمضت  ار  یضرا  تیکلام  یسایس  یقوقح و  تینما  كالما ، دانسا و  تبث  نوناق  بیوصت  اب  دش و 

ادیپ يرت  شوخ  ماجرف  هطورـشم  دیاش  دنتفریذپ ، یم  ار  هاش  یلعدـمحم  هطورـشم  تشگزاب  نامرف  ناریا ، هاوخ  هطورـشم  مدرم  رگا 
نیمأـت رد  هک  ار  تیطورـشم  لوصا  یتلود ، تارادا  میظنت  بیترت و  يارب  دوب ...« : هدروآ  دوخ  ناـمرف  رد  هاـش  یلعدـمحم  .درک  یم 
تنمیم هب  تسا ، یناثلا 1327  عیبر  مهدراهچ  هک  زورما  خیرات  زا  تسا ، ساسا  نیرتهب  تلود  تارادا  بیترت  تیعر و  لاح  شیاسآ 

(3) «. ...میدومرف رارقرب  تکلمم  نیا  رد  تداعس  و 

تکرح هب  نارهت  يوس  تختیاـپ  رد  تردـق  بحاـصت  يارب  یلادوئف  یلیا و  فارـشا  هک  دـش  رداـص  یتـقو  ناـمرف  نیا  تسا  ینتفگ 
راب کی  نوچ  زین  مدرم  .دندید  یمن  دوخ  تعفنم  هب  نادنچ  ار  نامرف  نیا  شریذپ  دندوب و  هدمآرد 

 . ص 85 ناریا ، رد  یتاقبط  ياه  گنج  یضرا و  هلأسم  ینمؤم ، رقاب  - 1
ص 202. یسایس ، یسانش  هعماج  - 2

ص 290. هلودلا ،) راشتسم  دانسا  تارطاخ و   ) تیطورشم دانسا  - 3
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.دننک دامتعا  وا  هب  دنتسناوت  یمن  رگید  دندوب ، هدید  ار  هاش  یلعدمحم  ینکش  نامیپ 

هطورشم فارحنا  رد  نارکف  نشور  زا  یخرب  شقن   . 6

هراشا

هطورشم فارحنا  رد  نارکف  نشور  زا  یخرب  شقن   . 6

: تسا مزال  هتکن  ود  هب  هجوت  هطورشم ، شبنج  فارحنا  رد  نارکف  نشور  شقن  یسررب  زا  شیپ 

تالکـشم تالـضعم و  نیبزیت ، نامـشچ  دننامه  هک  دـنا  هعماج  ره  هربخ  هاگآ و  دارفا  زا  یعمج  نارکف ، نشور  ًالوصا  لوا _  هتکن 
هعماج تیاده  غارچ  ار  نانآ  دیاب  ور ، نیا  زا  .دـنیآ  یمرب  اه  نآ  لح  یپ  رد  دـننک و  یم  كرد  مدرم  هدوت  زا  شیپ  ار  دوخ  عامتجا 

همه هک  تسا  نیا  تفرگ  هدـیدان  ناوت  یمن  هک  ار  یتیعقاو  لاح ، نیا  اب  .تسا  نارکف  نشور  هتـسجرب  ياه  یگژیو  زا  نیا  تسناد و 
هب .داد  رارق  ناوت  یمن  دّـهعت  تخانـش و  یهاگآ و  زا  حطـس  کی  رد  ددرگ ، یم  قـالطا  اـه  نآ  رب  رکف  نشور  ناونع  هک  ار  یناـنآ 

: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوت  یم  یجراخ  ینیع و  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب  ار  نارکفنشور  لیلد ، نیمه 

یم هیارا  نآ  عفر  يارب  زین  یبسانم  ياه  لح  هار  هتخانـش و  یبوخ  هب  ار  یعاـمتجا  تالکـشم  تالـضعم و  هک  ینارکف  نشور  فلا )
.دنهد

چیه اما  دنا  هتفرگ  شیپ  رد  اطخ  هار  هچرگا  لح ، هار  هیارا  رد  دـنا و  هدرک  ییاسانـش  یبوخ  هب  ار  اه  یتساک  هک  ینارکف  نشور  ب )
.دندوبن اه  نآ  دِّلقم  ناگناگیب و  هب  هتسباو  هاگ 

گنهرف اب  یگناگیب  برغ و  گنهرف  هب  یگتـسباو  ظاحل  هب  یلو  دنا  هتفایرد  یعون  هب  ار  اه  یتساک  زا  یخرب  هک  ینارکف  نشور  ج )
هار هیارا  رد  يدوخ 
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(1) .دنا هتفر  اطخ  هار  هب  اه ، لح 

تالضعم ياه  هبنج  یخرب  هلودلا  مظان  ناخ  مکلم  ازریم  نوچ  يدارفا  دنتسه ؛ موس  هتـسد  نارکف ، نشور  زا  روظنم  ثحبم ، نیا  رد 
برغ و يدام  گنهرف  شریذـپ  زج  يزیچ  دـنداد ، یم  داهنـشیپ  دارفا  نیا  هک  یلح  هار  اـّما  دوب ، هدرک  كرد  ار  دوخ  ناـمز  عاـمتجا 

يدرگاش ناخ  مکلم  بتکم  رد  هک  هداز  یقت  نسحدیـس  نوچ  يدارفا  ياه  تیلاـعف  .دوبن  یبرغ  ياـه  شزرا  زا  هناروکروک  يوریپ 
.تیعقاو نیا  رب  تسا  ییایوگ  دهاش  تسا ، هداد  هیارا  يریگ  میمصت  لفاحم  هطورشم و  سلجم  رد  ار  وا  لح  هار  هدرک و 

یناـمز مکلم  نوـچ  ینارکف  نشور  رگا  .دنتـشاد  ار  دوـخ  ناـن  ماـن و  هغدـغد  اـهنت  ینارکف  نشور  نینچ  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  ّرس 
لد رـس  زا  همانزور  نیا  راشتنا  .دوش  یم  مدرم  يرادیب  لماوع  زا  یکی  یخرب ، رادنپ  هب  دـنک و  یم  رـشتنم  نوناق »  » مان هب  يا  همانزور 

رارق هاش  نیدلارـصان  بضغ  دروم  درک ، يراتال »  » رما رد  هک  یطبخ  رثا  رد  نوچ  تسا ؛ ینان  یمان و  یب  رطاخ  هب  هکلب  دوبن ، يزوس 
هب شا  همان  رد  دوخ  هچ  ناـنچ  دـنک  ظـفح  ار  دوخ  ناـن  ماـن و  تساوخ  هلیـسو  نیدـب  يو  .دـیدرگ  لزع  دوخ  بصاـنم  زا  تفرگ و 

: دسیون یم  دراد و  یم  ناعذا  نادب  هاش  نیدلارصان 

ار يراک  یب  یتح  يراک ، یب  رگم  ما  یـضار  تلاح  همه  هب  .درک  مهاوخ  لوبق  دییامرفب ، هراشا  هک  ار  فیلاکت  زا  کی  ره  هللااب  هللا  و 
نیا منامب ، راک  یب  مه  مشاب و  هنـسرگ  مه  دنهاوخب  رگا  .دشاب  ایهم  نم  نارذگ  بابـسا  هک  نیا  طرـش  هب  اما  درک ، مهاوخ  لوبق  مه 

، منکب يزاب  هقح  رگا  نم  .دش  دهاوخن 

، ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسوم  ناریا ، رد  نآ  يریگ  لکـش  یعاـمتجا  لـماوع  مسیرالوکـس و  یجیرم ، هللا  سمـش  - 1
ص 153. ، 1382
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(1)  . ...منکب یسیون  همانزور  رگا  دوش ، یم  نم  دیاع  ناموترازه  تشه  تفه  یلاس 

عفر يارب  هدمآرب و  ناج  لد و  زا  هک  يا  هشیدـنا  تسا ؛ تلزنم  جرا و  ياراد  عاطم و  يرما  رکف ، نشور  هشیدـنا  اساسا  مود _  هتکن 
یعامتجا درد  تخانـش  ياتـسار  رد  هک  نارکف  نشور  زا  هتـسد  نآ  ور ، نیا  زا  .دشاب  هدش  نایب  هعماج  تالـضعم  زا  یلـضعم  عفد  ای 
یعامتجا هغدغد  هک  رظن  نآ  زا  دنا ، هتفرگ  شیپ  اطخ  هار  نآ  عفر  راکهار  هیارا  رد  یلو  دنا ، هتخانـش  ار  تالـضعم  هدرک و  هشیدـنا 

تـسرد لح  هار  زا  دیابن  هتبلا  .دوب  دنهاوخ  دنتـسه و  مارتحا  دروم  ریدقت و  لباق  دنا ، هتخادرپ  هعماج  درد  ییاسانـش  هب  دـنا و  هتـشاد 
هار یلو  دنتخانش ، ار  درد  دندرک و  ناوارف  شالت  دندوب و  نازاتشیپ  زا  یهاوخ  تلادع  تضهن  هطورـشم و  رد  هک  يدارفا  .دوب  لفاغ 

.دنا هتسد  نیا  زا  دمآرد ،» بارش  میتشاذگ و  هکرس  : » دنتفگ دندرب و  یپ  اطخ  نیا  هب  تیاهن  رد  هتسناد و  تیطورشم  ار  لح 

یعامتجا و درد  اهنت  هن  دـشاب ،  (2) یبالق يرکفت  ترـسع ، هنامز  رد  نارعاش  باتک  هدنـسیون  ریبعت  هب  دیلقت و  رـس  زا  هک  يا  هشیدنا 
هتشاد یبالق  يا  هشیدنا  هک  تسا  ینارکف  نشور  زا  نخس  ثحبم ، نیا  رد  .دوزفا  دهاوخ  تالضعم  رب  هکلب  هتخانشن ، ار  دوخ  هعماج 

هب هجوت  نودب  دندش و  نآ  يدام  رهاوظ  هتفیش  اهنت  هتسبن و  یفرط  برغ  رکفت  یتح  لیصا  رکفت  زا  و 

ص 138. ج 6 ، ، 1379 تیبرت ، يدانم  یگنهرف  هسسوم  رصاعم ، ناریا  رد  رکفت  ریس  روپددم ، دمحم  - 1
ص 78. ، 1350 لین ، تاراشتنا  نارهت ، ترسع ، هنامز  رد  نارعاش  یناتسدرا ، يرواد  اضر  - 2
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یموب و یلح  هار  ندرک  ادیپ  ياج  هب  اه  هداز  یقت  و  مکلم ، نوچ  يدارفا  .دندیچیپ  هخـسن  روشک  تفرـشیپ  يارب  نآ ، ساسا  هشیر و 
.دنتخادرپ برغ  ياه  هزومآ  زا  دیلقت  هب  يدوخ  گنهرف  اه و  شزرا  ساسا  رب 

اب هک  دوب  یمدرم  ینید و  تکرح  نآ  تیهام  رییغت  تشگ ، رادیدپ  یهاوخ  تلادع  تضهن  رد  هک  یفارحنا  نیرت  یـساسا  کش ، یب 
هک مدرم  اـملع و  یلـصا  هغدـغد  اریز  .تفرگ  ماـجنا  شا  یلخاد  رکف  نشور  ناـیرجم  هطـساو  هب  ریبک و  ياـیناتیرب  يرامعتـسا  هشقن 

یعامتجا ینید و  قوقح  هب  يراجاق  نارازگراک  زواجت  یهجوت و  یب  مکاح و  هاگتـسد  يرگدادیب  دـیدرگ ، یمومع  شبنج  بجوم 
هب تبسن  یکیژلب  زونویسم  نیهوت  يارجام  دنا ، هدز  ملق  هطورشم )  ) یهاوخ تلادع  تضهن  هرابرد  هک  یناگدنسیون  همه  دوب ، مدرم 

ناراگن و خیرات  هک  ییاج  ات  دنا  هدرمـشرب  تضهن  نیا  ياه  همدقم  زا  مهم و  ياهدادـیور  زا  یکی  ار  ینید  ياه  شزرا  تیناحور و 
، همکاح هاگتـسد  متـس  اه و  یتلادع  یب  هدـش و  دای  يارجام  ریدـقت ، ره  هب   (1) .دننک نامتک  ار  نآ  دنا  هتـسناوتن  زین  رالوکـس  لاجر 
ات دـنوش  يا  هناـخ  تلادـع  راتـساوخ  دـننک و  تـکرح  مدرم ، ياـیند  نـید و  روـما  حالـصا  يارب  اـت  تـشاد  نآ  رب  ار  ینید  ناربـهر 

مرح رد  نّصحتم  ياملع  یلصا  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  ور ، نیا  زا  .دنناتـسب  ار  دوخ  قح  دنناوتب  ناگرزاب  مشاهدیـس  نوچ  ینامولظم 
.تفرگ مان  یهاوخ » تلادع  شبنج   » زین یمدرم  شبنج  دوب و  هناخ  تلادع  داجیا  میظعلادبع ، ترضح 

هک هتسباو  نارکف  نشور  رب  ناگدننک  مایق  ینید  هتساوخ  فده و  نیا 

ص 519. هنطلسلا ، ماشتحا  تارطاخ  - 1
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یبرغ و ياه  هزومآ  دنناوتب  ات  دندوب  یتصرف  رظتنم  دمآ و  نارگ  دندنارورپ ، یم  رس  رد  ار  نویسوتیتسنک »  » یبرغ تیطورشم  يادوس 
زا .دنراذگ  ارجا  هب  دـندوب ، هدـیچیپ  ایناتیرب  تراشا  هب  فوبلاط  هدازدـنوخآ و  ناخ ، مکلم  نوچ  ینارکف  نشور  هک  ار  ییاه  هخـسن 

لها همیرک  مرح  راـنک  رد  ار  دوخ  گرزب  نّصحت  نیمود  مق ، هب  ترجاـهم  اـب  تضهن  ینید  ناربهر  اـملع و  هک  ماـگنه  نآ  ور ، نیا 
یلاخ نید  ناگرزب  زا  ار  هنحص  هک  نانآ  .دندرک  تیاده  سیلگنا  هناخ  ترافس  يوس  هب  ار  مدرم  دنداد ، لیکـشت  مالـسلااهیلع  تیب 

مایق گنر  ناهگان  هک  دوب  اج  نیا  دنتخاس و  فرحنم  دندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یسدقم  فده  زا  ار  هداس  یمومع و  راکفا  دندید ،
.درک رییغت  ینید 

هرهچ نویبالقنا ، زا  ندـنل  نارهت و  رد  اـه  سیلگنا  ینلع  تیاـمح  ترافـس و  رد  نصحت  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  نییار  لیعامـسا 
نوـچ يا  هتـسباو  نارکف  نشور  تـسد  هـب  سیلگنا  يرامعتـسا  هـشقن  يارجا  لـیلد  هـب  نـیا  »(1) و  .داد رییغت  ار  بــالقنا  شروـش و 

یمدرم اریز  داتفا ؛ رثؤم  رایسب  هشقن  نیا  يارجا  .دوب  رامعتسا  هناخ  رد  ترافس  ياه  یشنم  ناخ ، ییحی  ازریم  باّون و  ناخ  یلقنیسح 
، دندشن اه  نآ  تشگرب  راتـساوخ  اهنت  هن  دندوب ، هدرک  زارد  ترافـس  يوس  هب  يرای  تسد  مق ، هب  رجاهم  ياملع  تشگزاب  يارب  هک 

! دندشن اه  نآ  زا  لابقتسا  هب  رضاح  یتح  هتسنادن و  دیفم  مومع  تیمولظم  لاح  هب  ار  نانآ  روضح  هکلب 

: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمارهب  هللادبع 

 . ص 87 ناریا ، تیطورشم  بالقنا  رد  يرس  ياه  نمجنا  - 1
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دـیربب و الاب  ار  دوصقم  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنتفگ : نینـصحتم  اب  تاقالم  رد  ترافـس  نایـشنم  ییحی ، ازریم  باون و  ناـخ  یلقنیـسح 
یم هطورـشم  اـم  دـییوگب  تسین ، بوـخ  نیا  هن  تـفگ : باوـن  .میهاوـخ  یم  هناـخ  تلادـع  اـم  دـنتفگ : نینـصحتم  .دـیهدب  تـیمها 

(1) .میهاوخ

: دیـسرپ هک  سیلگنا  رادراک  باوج  رد  ترافـس  رد  نصحتم  مدرم  ات  دش  بجوم  هناخ  ترافـس  رد  نارکف  نشور  ياه  شالت  هجیتن 
تعانق نآ  هب  ریخ  : » دـنا هتفگ  دـینادرگرب ؟ دـیهاوخ  یم  ار  نویناحور )  ) نایاقآ ایوگ  دوش ، تبحـص  هاش  اب  ات  تسیچ  امـش  دوصقم  »

ام دراد ؛ يا  هدـیاف  هچ  موـمع  تیموـلظم  لاـح  هب  ود  ره  نیا  دـنتفگ : دـیهاوخ ؟ یم  مه  ار  هلودـلا  نیع  لزع  دـیاش  تفگ : .میرادـن 
: دنتفگ مدرم  داد و  حیضوت  رادراک  دوخ  .دنناسرب  ار  دوصقم  دنتسناوتن  خساپ  رد  تسیچ ؟ هطورشم  دیسرپ : وا  .میهاوخ  یم  هطورشم 

(2)« .میراتساوخ ار  نیمه  ام 

: دیوگ یم  زین  ارجام  ینیع  نادهاش  زا  يرد  نیدلاءایض 

(3) .دنداد میلعت  مدرم  هب  ترافس  ياضعا  ار  هطورشم  ظفل  .تسناد  یمن  یسک  ار  هملک  نیا  دوبن و  نایم  رد  هطورشم  زا  نخس 

: دسیون یم  شتارطاخ  رد  زین  یلغوا  ومع  ناخردیح 

لمعلاروتسد هشیمه  نارکف ] نشور   ] تکلمم ناملاع  زا  یتأیه  اذهلف  .هتشادن  تیطورشم  عضو  زا  یعالطا  اقلطم  ترافس  نینـصحتم 
ناشدوخ ینطاب  ياه 

ص 79. ، 1335 یملع ، تاراشتنا  نارهت ، یمارهب ، هّللادبع  تارطاخ  یمارهب ، هّللادبع  - 1
ص 56. ، 1346 تسفا ، یماهس  تکرش  نارهت ، تیشخ ، فوخ و  هرود  ای  حایس  جاح  تارطاخ  حاّیس ، دیمح  - 2

ص 79. ، 1369 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، تیطورشم ، يرون و  هّللا  لضف  خیش  يراصنا ، يدهم  - 3
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(1) .مدوب راک  لوغشم  تأیه  نآ  وزج  مه  نم  هک  دندومن  یم  نیقلت  اه  نآ  هب  ار 

هّللادبعدیـس تیطورـشم  رارقتـسا  زا  سپ  دوب و  اه  نآ  بزح  هداز و  یقت  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  یلغوا  ومع  تسناد  دیاب 
تلادـع و رب  مالـسا  نید  ياـنبم  هک  نآ  ناـمگ  هب  رما  يادـتبا  رد  زین  هطورـشم  ینید  ناربـهر  زا  یخرب  هـتبلا  .درک  رورت  ار  یناـهبهب 

یم تاواسم  تلادـع و  مالـسا و  تعیرـش  ساسا  رب  ندرک  تموکح  ار  تیطورـشم   (2)، تسا تیطورـشم  رب  نید  لوصا  هرواـشم و 
ناربهر زا  یخرب  ریبعت  هب  هک  یتیطورشم  هتبلا  .دندز  یم  مد  تیطورشم  زا  دندش و  ادص  مه  نارکف  نشور  اب  ور ، نیا  زا   (3) .دنتسناد

.تسا حرطم  تعیرش  رد  هک  دوب  نآ  زا  ریغ  دمآرد ، سیلگنا  ترافس  گید  زا  هاگآ ،

هاگآ نارکف  نشور  هشقن  نیا  زا  يرون  هللا  لضف  خیش  هک  دوب  تهج  نادب  هطورشم  لباقم  رد  هعورشم  هطورـشم  ندرک  حرطم  اساسا 
ییاج هب  هداز  یقت  نوچ  ینارکف  نشور  یتسیرالوکـس  هشیدـنا  لباقم  رد  ینید  هشیدـنا  یگداتـسیا  دیهـش و  خیـش  شالت  یلو  دوب ،

، تسب هلولگ  هب  شناکیدزن  ناگدید  لباقم  رد  ار  هللادبع  دیس  دیشک ، یمدرمان  راد  رب  ار  دیهش  خیـش  هشیدنا ، نیا  ماجنارـس  .دیـسرن 
نارازگراـک رامعتــسا و  تـسد  رد  ار  تموـکح  هـصرع  لـمع و  نادــیم  درک و  سبح  شماـک  رد  ار  ییاـبطابط  دمحمدیــس  ناـبز 

.داد رارق  شرالوکس 

ص 79. ، 1369 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، تیطورشم ، يرون و  هّللا  لضف  خیش  يراصنا ، يدهم  - 1
ص 96. ج 4 ، نایناریا ، يرادیب  خیرات  - 2

ص 350. تیطورشم ، شبنج  رد  ورشیپ  تیناحر  شقن  - 3
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هـشقن يارجا  یلـصا  نـالماع  هک  تسا  نارکف  نشور  درف  هـب  رـصحنم  زاـتمم و  شقن  اـیاضق ، نـیا  رد  ریذـپانراکنا  نـشور و  هلأـسم 
یناوارف یفنم  ياهدمآ  یپ  یبرغ ، تیطورـشم  هب  یمدرم  ینید و  شبنج  رییغت  فارحنا و  نیا  .دندوب  هطورـشم  فارحنا  رد  رامعتـسا 

: تسناد ریز  دراوم  ناوت  یم  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تشاد  هارمه  هب 

؛ دیدج دادبتسا  شیادیپ  نالهاان و  تسد  هب  روما  ندرپس  راک ، ردصم  زا  ینید  ناربهر  فذح  ینید ، هشیدنا  نتشاذگ  رانک  فلا )

؛ يرگن یحطس  دیلقت و  یتیوه ، یب  هلمج : زا  برغ  یتسیرالوکس  هشیدنا  شرتسگ  یگنهرف و  هلاحتسا  ب )

؛ تسایس زا  نانآ  يریگ  هرانک  یبهذم و  نویبالقنا  نانیدتم و  یگدروخرس  يدیما و  ان  ج )

؛ يداصتقا یگتسباو  یسایس و  یعامتجا و  ییارگ  سپاو  د )

نیلوا نم  : » هک دـنک  یم  نـالعا  راـختفا  اـب  هک  ییاـه  هداز  یقت  تسد  هـب  هبناـج  هـمه  یگدز  برغ  برغ و  هـب  قـلطم  یگتـسباو  ه )
(1) «. متخادنا اورپ  یب  شیپ  لاس  لهچ  ار  برغ  ربارب  رد  میلست  کجنران 

مامز تخاس و  مهارف  ار  ناخاضر  روهظ  هنیمز  ماجنارس  هک  ینوناق  ياهداهن  نتفرگن  لکـش  ینماان و  اه ، يزاب  هقرف  جرم ، جره و  و )
.دوب هدرکن  يرگدادیب  وا  لثم  راجاق  ناهاش  زا  کی  چیه  خیرات ، یهاوگ  هب  هک  داتفا  يدبتسم  تسد  هب  تموکح 

زا سپ  ناریا  یسایس  تالوحت  هنحص  رب  مزییال  مزیرالوکس و  یگریچ  ز )

 . ص 87 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، ییارگ ، برغ  سانش  هعماج  يوقن ، دمحم  یلع  - 1
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(1) .هطورشم

یساسا نوناق  نیودت  رد  نارکف  نشور  شقن 

یساسا نوناق  نیودت  رد  نارکف  نشور  شقن 

یم دروـم  نیمود  هب  میدرک  یـسررب  تیطورـشم  هب  یهاوـخ  تلادـع  زا  بـالقنا  فارحنا  رد  ار  نارکف  نشور  شقن  هـک  نآ  زا  سپ 
.تسا یساسا  نوناق  نیودت  نامه  هک  میزادرپ 

دش و زاغآ  یهاوخ  تلادع  تعیرش و  ماکحا  يارجا  دادبتسا و  ینوگنرـس  فده  اب  یبهذم و  ياملع  يزاتـشیپ  اب  هطورـشم  بالقنا 
یـساسا نوناق  نیودـت  هب  تبون  یلم ، ياروش  سلجم  ییاـپرب  نویبـالقنا و  ياـه  هتـساوخ  هب  راـبرد  نداد  نت  مدرم ، يزوریپ  زا  سپ 

اریز دـنتخادرپ ؛ هلباـقم  هب  نویبهذـم  اـب  دـندرک و  راکـشآ  دنتـشاد ، ناـهن  رـس  رد  ار  هچ  نآ  نارکف  نشور  هک  دوـب  اـج  نیا  .دیـسر 
نارگید هچ  نآ  بلغا  .دینک  مالسا  نوناق  يارجا  هب  رـصحنم  ار  ناترکف  دییایب  دنتفگ : یم  هدوب و  ینامـسآ  نیناوق  راداوه  نویبهذم  »
يوزرآ هشیدنا و  رد  طقف  هن  عرـش  دودح  رد  نوناق  زا  یعازتنا  نینچ  دیدرت  یب  یلو  دندومن ، سابتقا  ذاختا و  مالـسا  نوناق  زا  دنراد 

(2)« .دیدرگ یمن  عقاو  زین  ناشدنسپ  دروم  هکلب  دوبن ، رکفلا  رونم  ناهاوخ  هطورشم 

میظنت حرط  سیون  شیپ  تفای و  ناـیاپ  نارکف  نشور  يزوریپ  اـب  فـالتخا  نیا  .دـنتخادرپ  نویبهذـم  اـب  يریگرد  هب  لـیلد  نیمه  هب 
يرای مه  اب  ینییان  ناخ  هللارصن  ازریم  نادنزرف  کلملا ، نمتؤم  اینریپ  نیسح  شردارب ، اینریپ و  نسح  ار  نوناق 

لکـش یعامتجا  لماوع  مسیرالوکـس.یجیرم و  هللا  سمـش  ناریا ، یـسایس  تالوحت  خیرات  یلیلحت  همدقم  یفجن ، یـسوم  کن : - 1
، ناریا رد  نآ  يریگ 

ص 113. تیطورشم ، هللا و  لضف  خیش  يراصنا ، يدهم  - 2
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ناملراپ زا  نوناق  باتک  دنچ  هطورشم ، یساسا  نوناق  نیودت  هب  کمک  يارب  هلودلادعـس  .دنتـشون  هدام  کی  هاجنپ و  رد  هلودلادعس 
(1) .داد رارق  تأیه  نیا  رایتخا  رد  دروآ و  تسد  هب  کیژلب  ترافس  یشنم  زا  ار  کیژلب  یساسا  نوناق  زا  هخسن  کی  سیلگنا و 

عرـش فالخ  مکح  ندـنارذگ  زا  دوخ ، يداهنـشیپ  لصا  اب  ات  دـندرک  شالت  شنارکف  مه  هللا و  لـضف  خیـش  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد 
زا یهاگآ  اب  دـندیباتنرب و  يراذـگ  نوناق  روما  رد  ار  نید  ياملع  نید و  تلاـخد  شنارکف  مه  هداز و  یقت  یلو  دـننک ، يریگ  شیپ 

ندناوخ هزاجا  دندرک و  ینابت  مهاب  يراذگ ،) نوناق  رما  رب  دهتجم  دنچ  تراظن  رب  ینبم   ) هّللا لضف  خیـش  يداهنـشیپ  نوناق  ياوتحم 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يورسک  دمحا  .دندادن  تیبثت  نتفرگ و  يأر  يارب  سلجم  رد  ار  نآ 

سلجم رد  هبنـشکی  زور  هک  دنداهن  نینچ  مهاب  دندمآ و  مشخ  هب  دندش ، هاگآ  روکذم ] نوناق   ] یگنوگچ زا  ناجیابرذآ  ناگدنیامن 
راک زا  راک  درک و  دنهاوخ  دییات  ار  نآ  ناگدنیامن  رت  شیب  دوش ، هدناوخ  رگا  هک  دنتـسناد  یم  هچ  دنریگولج ؛ نآ  ندش  هدناوخ  زا 

(2) .تشذگ دهاوخ 

مدرم هب  باطخ  یفارگلت  نداتـسرف  اب  دـننک ، يریگولج  سلجم  رد  هدـش  دای  نوناـق  ندـناوخ  زا  دنتـسناوت  هک  نیا  زا  سپ  هورگ  نیا 
هطورشم نوناق  ام  هک  دندروآرب  دایرف  هدمآ و  ناجیه  هب  زین  نایزیربت  .دندرک  کیرحت  ار  نانآ  زیربت ،

ص 161. ج 1 ، تیطورشم ، تامدقم  - 1
ص 316. ج 1 ، ناریا ، هطورشم  خیرات  - 2
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(1) .تعیرش هن  میهاوخ ، یم 

، سیلگنا هجراخ  ترازو  هنامرحم  دانسا  يا  هنوگ  هب  یلو  دش ، بیوصت  شنارای  خیـش و  شالت  زا  سپ  يداهنـشیپ  لصا  نیا  دنچره 
هـشیمه يارب  لـصا  نیا  دـندوب ، نآ  رد  هداز  یقت  نوچ  ینارکف  نشور  هک  تارکمد  بزح  يوس  زا  روما  ماـمز  نتفرگ  تسد  رد  اـب 

(2) .دنام قلعم 

هطورشم یساسا  نوناق  ندوبن  یموب 

هطورشم یساسا  نوناق  ندوبن  یموب 

هلیـسو نیرت  مهم  نانآ  .دندوب  نآ  ییاپرب  راتـساوخ  هطورـشم ، ناغلبم  ناهاوخ و  هطورـشم  هک  دوب  يزیچ  نیرت  مهم  نوناق  تموکح 
ار نوناق  عوضوم  هک  دوب  يا  همانزور  نیتسخن  رتخا  همانزور  .دندرک  یم  یفرعم  نوناق  نتشاد  ار  يربارب  يدازآ و  هب  ندیسر  یقرت و 

شروظنم هملک و  کی  مان  هب  تشون  يا  هلاسر  هلودلاراشتسم ، ناخ  فسوی  .دیمان  نوناق  ار  دوخ  همانزور  ناخ ، مکلم  درک و  حرطم 
.تسا روشک  رب  نوناق  تیمکاح  ناریا ، بیاصم  همه  لح  هار  هک  دوب  نآ 

یـساسا نوناق  نیودت  میظنت و  رکف  هب  دـنراداو ، هطورـشم  ياطعا  هب  ار  هاش  نیدـلارفظم  دنتـسناوت  هک  نیا  زا  سپ  ناهاوخ  هطورـشم 
هـسنارف سیلگنا و  نیناوق  اب  ار  نآ  ياهدوبمک  دنتفرگ و  روشک  نیا  ترافـس  زا  ار  کیژلب  یـساسا  نوناق  زا  يا  هخـسن  نانآ  .دنداتفا 

ياه يزادرپ  هیرظن  اه و  مادـقا  هیاپ  دـش و  هتخانـش  ناریا  یـساسا  نوناـق  ناـگناگیب ، نیناوق  هعومجم  بیترت ، نیدـب  .دـندرک  ناربج 
زا یضعب  مادقا  نیا  رگا  .تفرگ  رارق  ناهاوخ  هطورشم 

ص 78. ج 4 ، تیالو ، ردق  هسسوم  هتسباو ، نارکف  نشور  شقن  - 1
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زا یکی  .میـسانشب  یـشیدنارود  نودـب  هدز و  باتـش  يراک  ار  نآ  تسیاب  مک  تسد  مینادـب ، تنایخ  میهاوخن  ار  ناهاوخ  هطورـشم 
زا نایبرغ  نوناق  وا ، رظن  هب  .تخاس  حرطم  نایبرغ  نوناـق  ربارب  رد  ار  یلم  نوناـق  تشاـگن و  یباـتک  دروم  نیا  رد  رـصع  نآ  ياـملع 

(1) .تسا دمآراکان  هعماج ، هرادا  رد  ناوتان و  رامعتسا ، اب  هزرابم  رد  گنهامهان ؛ یمالسا ، نیناوق  اب  ساسا 

تسین و راگزاس  یلم  لالقتـسا  اب  تلم ، تشونرـس  رب  نآ  ندرک  مکاح  هناگیب و  روشک  کی  نیناوق  لماک  شریذپ  هک  تسا  یهیدب 
زا یعون  ناوت  یم  مک  تسد  ار  هناروکروک  دـیلقت  نیا  .دـشاب  گـنهآمه  هعماـج  نآ  خـیرات  گـنهرف و  اـب  دـیاب  روـشک  ره  نیناوـق 

.تسناد بیوصت  دیلقت و  نیا  ناراکردنا  تسد  ندوب  هناگیبدوخ 

: دیوگ یم  یلم  نوناق  دییأت  نایبرغ و  نوناق  در  رد  يرال  نیسحلادبع  دیس 

یتسار و قح و  هب  ناشراتفر ، رادرک و  رد  هچ  ناشراتفگ و  رد  هچ  مدرم ، نایم  رد  دـیاب  نارازگراک  نایاورنامرف و  یلم ] نوناق  قبط  ]
نیا زا  هنومن ، يارب  دننک و  كرت  نآ  لکش  ره  هب  ار  یتلادع  یب  دنسپان  هدیهوکن و  تداع  دنرادرب و  ماگ  تلادع  زردنا و  لادتعا و 

هب هناگیب  انشآ و  هب  تبـسن  هنایـشحو  تاکرح  يدقن ، يازج  هنیطنرق و  همانرذگ و  هنارـس و  همیرج و  رد  يور  هدایز  فاحجا و  همه 
لامک اب  دـیاب  .تسا  راب  نایز  هعماج  نامورحم  يارب  اهراک  نیا  هچ  دـنرادرب ؛ تسد  يا  هناـهب  مسر و  مسا و  ره  هب  ناناملـسم ، هژیو 

نیب زا  ار  تلم  تلود و  ییادج  هک  دوش  میظنت  يروج  دیاب  نوناق  ...دندنبب  هعماج  رد  ار  ناتهب  ینمشد و  متـس و  ملظ و  هار  تیدج ،
نایناریا ترجاهم  زا  دربب و 

ص 122. ، 1363 ریبکریما ، نارهت ، هعورشم ، هطورشم  يرکف  يانبریز  هیقف ؛ تیالو  یهّللا ، تیآ  یقتدمحمدیس  - 1

دقن هتوب  رد  هطورشم  www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 145 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13377/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:138

هب روبجم  نایناریا  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  لخاد  رد  دیاب  لاغتـشا  ياه  هنیمز  هعـسوت و  .دنک  تعنامم  لغـش  نتفای  هطـساو  هب  جراخ  هب 
.دنشابن جراخ  هب  ترجاهم 

جک هعماج  رد  دشابن ، هعماج  یعقاو  طیارـش  اب  بسانتم  نوناق  یتقو  .تسین  ناریا  مدرم  یلام  ناوت  اب  بسانتم  دوجوم ، یتایلام  نیناوق 
اه باصق  مرجال  تسین ، هعماج  ینیع  طیارـش  اب  بسانتم  ناباصق  رب  هدش  عضو  تایلام  نوچ  ًالثم  .دوش  یم  رادیدپ  فارحنا  يور و 

راجت يدام  یگتـسکشرو  بجوم  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  یتسیاب  یکرمگ  نیناوق  ...دننک  یم  تاناویح  يدزد  یـشورف و  مک  هب  مادقا 
(1) .دوشن رفک  راید  هب  اه  نآ  رارف  ای  یلخاد 

، یناحور ناگرزاب ، يرازاب ، يدامتعا  یب  دوبن و  راگزاس  مدرم  ياه  نامرآ  هقیلـس و  هیحور ، اـب  یموب ، ریغ  یـساسا  نوناـق  نیقی ، هب 
.دروآ یم  یپ  رد  هطورشم  تلود  سلجم و  هب  تبسن  ار  نارگید  رگراک و 

هطورشم تسکش  اه و  یتساک  هب  مدرم  شنکاو 

هطورشم تسکش  اه و  یتساک  هب  مدرم  شنکاو 

ياه هورگ  شنت  دزاس ، هدروآرب  ار  مدرم  ياـه  بولطم  لآ و  هدـیا  تسناوتن  دوب ، مدرم  بـالقنا  لـصاح  هک  هطورـشم  تلود  نوچ 
دیسر جوا  هب  ینارگ  دش ، هدوزفا  ناراک  یب  رامش  رب  .تشگ  رت  هتفـشآ  یتینما  یعامتجا و  يداصتقا ، عاضوا  .تفای  شیازفا  یـسایس 

هب ار  یخرب  درک و  دیماان  هطورشم  ياه  تلود  زا  ار  مدرم  لیاسم ، نیا  همه  .تفای  شرتسگ  شیپ  زا  شیب  روشک  رد  رامعتسا  ذوفن  و 
.تخادنا هطورشم  حالصا  رکف 

ازریم مایق  .دندوب  هطورـشم  ماظن  حالـصا  راتـساوخ  شیبو  مک  مادـکره  هک  داتفا  هار  هب  روشک  رانک  هشوگ و  رد  يددـعتم  ياه  مایق 
رد ینابایخ  دمحم  خیش  ناسارخ و  رد  نایسپ  یقتدمحم  لنلک  نالیگ ، ياه  لگنج  رد  ناخ  کچوک 
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مایق نیا  فادها  لماوع و  هب  اج  نیا  رد  .دوب  هطورشم  یماکان  هب  تبـسن  نانآ  یگدروخرـس  ساسحا  لباقم  رد  مدرم  شنکاو  زیربت ،
: دوش راکشآ  رت  شیب  هطورشم  تسکش  لیلد  ات  مینک  یم  هراشا  اه 

لگنج مایق 

لگنج مایق 

نالیگ ياه  لگنج  رد  دنتـشادن ، رطاخ  تیاضر  هطورـشم  ياه  تلود  زا  هک  ناـهاوخ  هطورـشم  زا  یهورگ  ناـخ و  کـچوک  ازریم 
اهنت هک  دوب  ریذپانداسف  يربهر  هوتـسن و  يا  هدـنمزر  ریذـپان و  شزاس  تسود ، نهیم  هعیـش ، یناملـسم  ازریم ،  » .دـندز مایق  هب  تسد 

هن دوب ، هنابلط  هیزجت  یـشبنج  هن  لـگنج  شبنج  .دوب  یلخاد  داـسف  یجراـخ و  ياـه  تردـق  هرطیـس  ریز  زا  روشک  ییاـهر  شفدـه ،
ینوگنرـس هطورـشم و  يزوریپ  زا  سپ  یگدرـسفا  یگدروخرـس و  ربارب  رد  دوـب  لیــصا  یــشنکاو  ...یتـسینومک  هـن  یلماوژروـب و 

(1) «. هاش یلعدمحم 

شبنج همان  مارم  داوم  یخرب  هب  یهاگن   (2) .درک یفرعم  تلود  راتخاس  زا  داسف  عفر  تکلمم و  لالقتـسا  ار  شفده  لگنج ، شبنج 
نییآ ای  نیناوق  هعومجم  نایم  رد  یلمع  ای  يرظن  تروص  هب  نآ  رد  هدـش  حرطم  ياه  هتکن  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  ار  هتکن  نیا  لـگنج 
نینچ لگنج  شبنج  همان  مارم  زا  یـشخب  رد  هنومن ، يارب  .تسا  هدـش  هجوت  رت  مک  نادـب  ای  هدوبن  هطورـشم  ياـه  یتلود  ياـه  هماـن 

: تسا هدمآ 

نوئـش هیلک  يافلا  ..دشاب  یم  تلم  بوانتم  ناگدنیامن  تاصتخم  زا  اه  نآ  نییعت  هدوب و  لوئـسم  نیبختنم  لباقم  رد  هیرجم  ياوق  ... 
تینوصم ...تازایتما  و 

ص 118. ناریا ، یسایس  داصتقا  - 1
ص 52. لگنج ، رادرس  - 2
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....مـالک راـک ، تاـعوبطم ، تاـعامتجا ، هدـیقع ، رکف ، يدازآ  ...ترفاـسم  تماـقا و  تیرح  ضرعت و  عوـن  ره  زا  نکـسم  صخش و 
، اه لگنج  عتارم ، اه ، هناخدور  تاج ، هصلاخ  لیبق  زا  تورث  عبانم  ....دـشاب  میقتـسم  يواسم و  بسانتم و  یمومع و  دـیاب  تاـباختنا 
ات یمومع  تشیعم  نیمأت  هظحالم  اب  یـضارا  تیکلام  ...تسا  یمومع  هقـالع  وزج  تاـجناخراک  عراوش و  قرط و  نداـعم ، اـهایرد ،

تامیلعت ...هیامرـس  قازرا و  راـکتحا  راـصحنا و  ندوب  عونمم  ...دوش  هدـننک  دـیلوت  دـیاع  نآ  لـصاح  هک  دوش  یم  قیدـصت  يدـح 
دیاب تواضق  ...دشاب  ضرعت  زا  نوصم  دیاب  تسا  هیبلق  فطاوع  زا  نوچ  تناید  ...تسا  يرابجا  یناجم و  لافطا  هیلک  يارب  ییادـتبا 

راک و دیلوت  هک  یتالیکشت  تاسـسؤم و  داجیا  هلیـسو  هب  يراوخ  تفم  يراک و  یب  لوصا  نتخادنارب  ...دشاب  یناجم  هداس و  عیرس ،
هب اهتنم  زور  هنابـش  رد  راک  تاعاس  دـیدحت  ...نارگراک  هحـصلا  ظفح  تیاعر  اـب  تاـجناخراک  ریثکت  داـجیا و  ...دـیامن  یم  لـغش 

...یناـجم یمومع و  ياـه  هناـخ  ضیرم  هزجعلاراد و  سیـسأت  ...زور  کـی  هتفه  رد  يراـبجا  یمومع و  تحارتـسا  تعاـس و  تشه 
(1) ....هردخم داوم  ریاس  نویفا و  لامعتسا  عنم  تارکسم و  هیرسم و  ضارما  زا  يریگولج 

هب طوبرم  ثداوح  رد  رگنشور  کی  ناونع  هب  ای  حّلـسم  زابرـس  کی  ناونع  هب  هتـسویپ  هک  دوب  هطورـشم  نویبالقنا  زا  کچوک  ازریم 
تلم ياه  لآ  هدیا  اه و  نامرآ  اب  ار  هطورشم  ماظن  یمسر  ياه  هعومجمریز  سلجم و  تلود و  یتقو  یلو  تشاد ، روضح  هطورـشم 

لماوع هطورشم ، حالصا  اب  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، هطورشم  ندرک  نک  هشیر  يارب  وا  مایق  .دز  مایق  هب  تسد  دیدن ، گنهآمه  ناریا 
.دهد رارق  مدرم  ياه  نامرآ  تمدخ  رد  دنتشاد ، راظتنا  تلم  هک  هنوگ  نآ  ار  هطورشم  دنارب و  نوریب  نآ  زا  ار  دساف 

.59 صص 56 -  لگنج ، رادرس  - 1
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ینابایخ دمحم  خیش  مایق 

ینابایخ دمحم  خیش  مایق 

ناگتفخ شوگ  هب  ار  دوخ  يادـص  دیـشوک  درک و  مایق  هطورـشم  تلود  هتـسباو  دـساف و  لـماوع  هیلع  هک  يرگید  هدازآ  تیـصخش 
یم تلم  ناریا و  هب  تنایخ  یـشورف و  نطو  ار  اه  یـسیلگنا  اب  هلودـلا  قوثو  داد 1919  رارق  يو  .دوب  ینابایخ  دمحم  خیـش  دناسرب ،

بزح نآ  ناگرا  ار  ددجت  هدیرج  درک و  ریاد  ار  تارکمد  بزح  زیربت ، رد  دوخ  نامزر  مه  زا  يرامش  هارمه  هب  ور ، نیا  زا  .تسناد 
.داد رارق 

: تسا هدمآ  تارکومد  بزح  همان  مارم  رد 

نابصنم بحاص  یتسرپرس  تحت  نیلپـسید  اب  مظنم و  نوشق  کی  لیکـشت  فراعم و  هعـسوت  یلخاد ، تاحالـصا  رد  نویمایق  دصقم 
لاس ود  ًالقا  هک  تسا  يردتقم  حلاص و  هنیباک  کی  ندروآراک  يور  یلم و  ياه  هسسؤم  سیـسأت  يداصتقا و  تاحالـصا  یناریا و 

ینف و ناراشتـسم  ندروآ  ام ] فدـه  نینچ  مه   ] .دـهدب همتاـخ  یگب  هرد  ياـه  تموکح  ناریا و  جرم  جره و  هب  هدـنام ، راـک  يور 
فرط هب  تکلمم  ياه  خرچ  نتخادنا  راک  هب  قرط و  حیطست  نداعم و  جارختـسا  هیلام و  حالـصا  يارب  فرط  یب  لود  زا  صـصختم 

(1) [. تسا  ] ندمت یقرت و 

، تروص نیا  ریغ  رد  نوچ  تسا ؛ هداد  ناشن  یتسـس  هدـشدای ، دراوم  نیمأت  رد  هطورـشم  تلود  هک  تفایرد  ناوت  یم  بلاطم  نیا  زا 
.دزاس دوخ  بوذجم  ار  تلم  اه ، نآ  ندرک  یلمع  هدعو  مدرم و  ياه  هتساوخ  حرط  اب  تسناوت  یمن  ینابایخ  بزح  همان  مارم 
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هیلع وا  مایق  لماوع  مهف  رد  ار  ام  اه ، نآ  زا  کـیره  یـسررب  هک  میروآ  یم  ار  ینابایخدـمحم  خیـش  هشیدـنا  زا  ییاـه  هشوگ  نونکا 
: دنک یم  يرای  هطورشم  یمسر  ماظن  تلود و 

لعج بالگ ، رطع  ...میربارب  همه  نوناق  لباقم  رد  ...تسا  تاواسم  مزلتسم  يدازآ  ...تسا  لالقتسا  تلم ، کی  تفارش  همزال  نیلوا 
رس يالاب  رد  هدیقع  يدازآ  ...دنورب  نایم  زا  دادبتسا  ياه  لعج  ات  دییامن  رشن  تکلمم  رد  ار  يدازآ  رطع  .دنک  یم  همیـسآرس  ار  اه 

تین نسح  بحاص  لباق و  وا  ناریدم  هاگره  تسا و  تانیقلت  عبات  ماوع  .یشاب  دیقم  دیاب  يدازآ  نیع  رد  ...تسا  مکاح  تسایس  ره 
تعامج لامعا  ...تسا  تعامج  رب  تنایخ  تعامج ، قوقح  نیبصاغ  رب  محرت  ...تفرگ  ماوع  زا  هنـسح  جـیاتن  تسا  نکمم  دنـشاب ،

ناوت یمن  یتیرثکا  ره  مان  هب  ...دور  یم  ناـیم  زا  زین  دوخ  هدز ، مه  هب  ار  یملاـع  یناـهگان ، هلزلز  کـی  لـثم  تسا  يدارا  ریغ  ینآ و 
(1)  . ...دیآ یم  راتفرگ  دبتسم  ره  لاگنچ  رد  يدوز  هب  وسرت  تلم  کی  ...داد  یعطق  مکح 

ناریا مدرم  رگا  ایآ  .تسا  هطورشم  زا  ناریا  مدرم  یگدروخرـس  هاوگ  ینابایخدمحم  خیـش  مایق  زا  ناجیابرذآ  مدرم  ناوارف  لابقتـسا 
؟ دندرک یم  تکرش  هدرتسگ  روط  هب  هطورشم  بیاعم  هیلع  ددعتم  ياه  مایق  رد  دندوب ، یضار  هطورشم  بالقنا  زا 

نایسپ یقتدمحم  لنلک  مایق 

نایسپ یقتدمحم  لنلک  مایق 

هب ناریا  هب  تشگزاـب  زا  سپ  دوـب و  هدرک  لیـصحت  يدروـناوه  هتـشر  رد  ناـملآ  رد  هک  دوـب  یناریا  هدرک  لیـصحت  ناوـج  نایـسپ ،
هک دوب  وج  قح  بای و  تقیقح  تریس و  شوخ  یناسنا  وا  .دیسر  ناسارخ  يرمرادناژ  تسایر 
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لاـس 1299، رد  ییاـبطابط  نیدلاءایـضدیس  هـک  نآ  زا  سپ  .تخاـس  یم  نارگن  دنـسرخان و  ار  يو  هطورـشم ، تسکــش  فارحنا و 
فارـشا زا  يرایـسب  ءایـضدیس  دـش ، گنج  ریزو  اتدوک ، نیا  یماظن  لماع  ناـخاضر  تخادـنا و  هار  هب  ار  دوخ  یـسیلگنا  ياـتدوک 

یلاو تسایس و  هصرع  ناراک  هنهک  فارشا و  زا  هک  ار  هنطلـسلا  ماوق  ءایـضدیس ، روتـسد  هب  لنلک  .درک  ریگتـسد  ار  هطورـشم  تلود 
لکش ماوق  تلود  لیکشت  ءایضدیس و  فذح  رب  اه  یسیلگنا  يویرانس  نایم ، نیا  رد  .داتسرف  نارهت  هب  درک و  ریگتـسد  دوب ، ناسارخ 
هـشقن اب  وا  مایق  هتبلا  .دیروش  يزکرم  تلود  هیلع  دوخ  ياه  مرادـناژ  يرای  هب  درمـش و  منتغم  مایق  يارب  ار  تصرف  زین  لنلک  .تفرگ 

.دش هتشک  زین  دوخ  دیدرگ و  بوکرس  تدش  هب  هنطلسلا  ماوق  ناخاضر و 

ماظن فارـشا  يریگتـسد  روتـسد  رودـص  زا  تسناد ، یم  ناریا  تلم  هار  رـس  رب  یعنام  ار  هطورـشم  ماظن  دـساف  نارازگراک  هک  لنلک 
ياهدـنب دز و  زا  تشاد و  ایر  یب  كاـپ و  یبلق  وا  .تسا  هدیـسر  هطورـشم  حالـصا  ناـمز  هک  درب  ناـمگ  درک و  لابقتـسا  هطورـشم 

یتقو .دید  یمن  ءایضدیس  ياتدوک  شیامن  هدرپ  تشپ  رد  ار  سیلگنا  یناهنپ  تسد  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  ربخ  یب  هدرپ  تشپ  یـسایس 
زاغآ ءایـضدیس  اب  هک  تاحالـصا _  نایرج  هک  تشادنپ  دیـسر ، یمظع  ترادص  هب  ماوق  دـش و  دـیعبت  لزع و  ترازو  زا  ءایـضدیس 

تمواقم هب  يزکرم  تلود  ربارب  رد  ور ، نیا  زا  .دنا  هدمآ  راک  رس  رب  یفارشا  دساف و  رصانع  هرابود  تسا و  هدروخ  تسکـش  هدش _ 
(1) .تخادرپ

.120 صص 119 _  ناریا ، بالقنا  یسررب  47 ؛ صص 45 _  رصاعم ، نارود  رد  ناریا  عاضوا  - 1
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هزانج عییـشت  نیا  .دوب  دهـشم  رد  يو  ریظن  یب  هزاـنج  عیـشت  گرزب ، درم  نیا  تیـصخش  ییوکین  یگرزب و  نییبت  يارب  هاوگ  نیرتهب 
.دننک یم  ینابیتشپ  دزیخ ، اپ  هب  هطورشم  ماظن  اب  تفلاخم  يارب  هک  یسک  ره  زا  دندونشخان و  هطورشم  زا  مدرم  هک  داد  ناشن 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مراهچ : شخب 

هراشا

نازاس همانرب  اب  هارمه  مراهچ : شخب 
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یلک ياهداهنشیپ 

زا ناریا  ناوج  لسن  تخانش  شیازفا  هک  دور  یم  رامش  هب  ناریا  خیرات  ریظن  مک  ثداوح  زا  یکی  ناریا  هطورـشم  بالقنا  دیدرت ، یب 
گرزب هدـیدپ  ات  دـناسر  یم  يرای  اه  نآ  هب  دـنک ، یم  رت  شیب  ار  اه  نآ  یـسایس  یخیرات و  یهاـگآ  هک  نیا  رب  نوزفا  دادـیور  نیا 

شیب هزیگنا  یمالسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  هب  تبـسن  هطورـشم ، بالقنا  هبرجت  هب  هجوت  اب  دننک و  كرد  رتهب  ار  یمالـسا  بالقنا 
یتسیاب تسا  ناریا  رد  يا  هناسر  طابترا  هاگتسد  نیرت  يوق  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نیاربانب ، .دنشاب  هتـشاد  يرت 

: دوش یم  حرطم  يدراوم  هنیمز ، نیا  رد  .دشوکب  ناوج  لسن  هب  تیطورشم  بالقنا  ندرک  یفرعم  هنیمز  رد 

نایاپ و ناـیرج و  دـنور  اـه ، هنیمز  يریگ ، لکـش  لـحارم  .دـیآ  یم  رامـش  هب  رـصاعم  نارود  مهم  ثداوح  زا  هطورـشم  بـالقنا  . 1
ياه تلود  مدرم و  درکیور  راذـگریثأت و  ياه  نایرج  نایب  هثداـح و  نیا  یفرعم  .تسا  راذـگرثا  زومآ و  تربع  همه  نآ ، ماـجنارس 

.دراد ناوارف  تیمها  مدرم  شنیب  شیازفا  رد  نآ ، هب  يرامعتسا 

.داد تسکش  ار  یمدرم  قح  هب  تکرح  یلخاد ، دادتبسا  یتسد  مه  اب  درک و  يزاب  ار  یلصا  شقن  هطورـشم  فارحنا  رد  رامعتـسا  . 2
رد نیاربانب ، .دناشکب  ههار  یب  هب  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـشوک  یم  رت  هدـیچیپ  نیون  رامعتـسا  ياه  شور  اب  زین  رـضاح  لاح  رد 

رصع رد  یمدرم  ياه  تکرح  اب  هلباقم  رد  نآ  ياه  هلیح  رامعتـسا و  شقن  هب  هطورـشم  بالقنا  یـسررب  يارب  نوگانوگ  ياه  همانرب 
.ناگمه يارب  دشاب  یتربع  ات  دوش  هراشا  هطورشم 
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رگید يوس  زا  هدز  برغ  نارکف  نشور  وس و  کی  زا  مالسا  ياملع  نایم  مهم  دروخرب  نیتسخن  هنحص  ناونع  هب  هطورشم  بالقنا  . 3
.تسا یـسررب  لـباق  یبوخ  هب  اـه  هورگ  ود  ره  درکلمع  نرق ، کـی  تشذـگ  زا  سپ  نونکا  .دراد  تیمها  روشک  یـسایس  هصرع  رد 

.دراذگب مدرم  شود  رب  ار  یلصا  يرواد  اه ، هورگ  نیا  زا  کی  ره  راتفر  راکفا و  فادها ، هنافصنم  نایب  اب  دناوت  یم  امیس  ادص و 

، نمـشد تسود و  فارتعا  هب  .تسین  ون  هزات و  رما  دراد و  ینالوط  يا  هقباـس  تیناـحور  مالـسا و  زا  شناتـسود  رامعتـسا و  هنیک  . 4
برغ ناگدنسیون  زین  نآ  زا  سپ  .تفرگ  تیناحور  زا  رامعتسا  هک  دوب  یماقتنا  يرون  هللا  لضف  خیـش  زرابم ، هاگآ و  یناحور  مادعا 

اب دناوت  یم  امیس  ادص و  .دنهد  هولج  دادبتسا  رادفرط  مدرم و  تساوخ  هطورشمدض و  ار  وا  دندیشوک  ناشیا  یتیـصخش  رورت  اب  هدز 
مدرم ناونع  هب  ار  وا  دهد و  ناشن  ار  شا  یعقاو  هرهچ  وا ، ياه  هشیدنا  دیهش و  نآ  تیصخش  یفرعم  اب  يرون  هللا  لضف  خیـش  یفرعم 

.دنک یفرعم  ینید  رالاس 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

، سلجم نتسب  پوت  هب  ینابایخ ، دمحم  خیش  مایق  دننام : نآ  هتسجرب  ثداوح  ای  هطورشم  بالقنا  نایرج  زا  لایرـس  ملیف و  تخاس  . 1
 ... . نارهت و حتف  يرون ، هللا  لضف  خیش  همکاحم 

.دنحرطم تیطورشم  تضهن  تخانش  رد  مهم  عبانم  ناونع  هب  هک  ییاه  باتک  یبایزرا  دقن و  . 2

یمدرم ياه  شسرپ 

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دزاس ققحم  ار  مدرم  ياه  هتساوخ  تسناوت  هطورشم  بالقنا  ایآ  . 1
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؟ دیربب مان  ار  هطورشم  بالقنا  رد  رگتیاده  ياملع  زا  يرامش  . 2

؟ ارچ داد ؟ یم  خر  یبالقنا  ایآ  دندش ، یمن  دراو  هطورشم  بالقنا  رد  املع  رگا  . 3

؟ نآ يرامعتسا  دض  هبنج  ای  دوب  رت  گنررپ  هطورشم  بالقنا  يدادبتسا  دض  هبنج  . 4

؟ دیربب مان  ار  هطورشم  زا  شیپ  ات  ناریا  روما  رد  ناتسلگنا  ياه  تلاخد  یخرب  . 5

؟ دروخ تسکش  هطورشم  تضهن  ارچ  امش  رظن  هب  . 6

؟ دوب هچ  لاس 57  یمالسا  بالقنا  اب  هطورشم  بالقنا  توافت  امش  رظن  هب  . 7

؟ دوب هچ  لاس 57  یمالسا  بالقنا  اب  هطورشم  بالقنا  توافت  امش  رظن  هب  . 8

راک ناریا  یساسا  نوناق  ناونع  هب  نآ  یفرعم  ناتسلگنا و  هسنارف و  کیژلب و  یـساسا  نوناق  همجرت  رد  ناهاوخ  هطورـشم  راک  ایآ  . 9
؟ ارچ دوب ؟ یتسرد 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

هاش نیدلارفظم  داد ؟ خر  راجاق  هاشداپ  مادک  نامز  رد  هطورشم  بالقنا  . 1

ناتسلگنا درک ؟ تیامح  نآ  زا  هطورشم  بالقنا  لوا  هلحرم  رد  یجراخ  نارگرامعتسا  زا  کی  مادک  . 2

هاش یلعدمحم  دش ؟ هتسب  پوت  هب  هاشداپ  مادک  روتسد  هب  هطورشم  لوا  سلجم  . 3

ینسح میظعلادبع  مرح  تفرگ ؟ تروص  اجک  هب  مدرم  املع و  ترجاهم  نیتسخن  . 4
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هطورشم اب  تفلاخم  ؟ دش مادعا  یماهتا  هچ  هب  يرون  هّللا  لضف  خیش  . 5

یلگنج ناخ  کچوک  ازریم  ؟ دوب هک  لگنج  مایق  ربهر  . 6

ش 1285 ه .  دش ؟ رداص  یلاس  هچ  رد  تیطورشم  نامرف  . 7

ناراد نیمز  اه و  ناخ  دندرک ؟ حتف  ار  نارهت  یناسک  هچ  ریغص  دادبتسا  هرود  نایاپ  رد  . 8

ناتسلگنا دش ؟ هتسب  یتلود  هچ  اب  هلودلا  قوثو  دادرارق 1919  . 9

رتسوش ناگروم  جارخا  ؟ دوب يدروم  هچ  رد  ناریا  هب  هیسور  موتامیتلا  . 10

ینییان يازریم  ؟ تشون باتک  هطورشم  تیمها  رد  قارع  ياملع  زا  کی  مادک  . 11

هللا لضف  خیش  یناهبهب و  هّللادبعدیـس  ییابطابط ، دمحمدیـس  دندوب ؟ یناسک  هچ  ناریا  رد  هطورـشم  سانـشرس  یناحور  ناربهر  . 12
يرون

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ دینک یبایزرا  هطورشم  بالقنا  رد  ار  نارکف  نشور  تاغیلبت  ریثأت  نازیم  . 1

؟ تشاد دوجو  يرکف  لماعت  نآ  یسایس  تالوحت  هطورشم و  دروم  رد  نارکف  نشور  املع و  نایم  ایآ  . 2

؟ تشاد ییاه  توافت  هچ  مود  هطورشم  اب  لوا  هطورشم  . 3

؟ دوب هچ  لوا  هطورشم  تسکش  لماوع  . 4

ناوت یم  هنوگچ  ار  هطورـشم  بالقنا  رد  املع  تلاخد  دراد ، نیداینب  تواـفت  هیقف  تیـالو  ماـظن  اـب  هطورـشم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  . 5
؟ درک لیلحت 

؟ دینک لیلحت  ار  هطورشم  اب  يرون  هّللا  لضف  خیش  تفلاخم  . 6
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؟ تسناد هطورشم  تسکش  یماکان و  لماوع  نیرت  یلصا  ناوت  یم  ار  مود  هطورشم  رد  اه  لادوئف  تالیا و  تلاخد  ایآ  . 7

؟ تسناد یهاشداپ  هب  ندیسر  ناخاضر و  روهظ  یلصا  لماوع  زا  ار  هطورشم  یماکان  ناوت  یم  ایآ  . 8

؟ دوب هچ  هطورشم  بالقنا  رد  راوژروب  هدرخ  راد و  هیامرس  هقبط  شقن  . 9

؟ دوب هزادنا  هچ  ات  هطورشم  رصع  مدرم  یمومع  یهاگآ  نازیم  . 10

نایرج ایآ  دندرکن ، يزاس  كاپ  هطورشم  يرادا  یـسایس و  راتخاس  زا  ار  دادبتـسا  رـصانع  ناهاوخ  هطورـشم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 11
؟ تسناد بالقنا  کی  ناوت  یم  ار  هطورشم 

؟ دوب هچ  هطورشم  يربهر  تالکشم  . 12

.دیهد هیارا  يا  هسیاقم  لیلحت  یمالسا  بالقنا  هطورشم و  بالقنا  نایم  . 13

؟ تفرگ ناوت  یم  ییاه  سرد  هچ  یمالسا  بالقنا  یسانش  بیسآ  ياتسار  رد  هطورشم  نایرج  هبرجت  زا  . 14
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همان باتک 

همان باتک 

.1374 نارهت ، ین ، رشن  هطورشم ، تموکح  يرظن و  ینابم  .نیسح  نایدابآ ، . 1

.1351 نارهت ، یمزراوخ ، تاراشتنا  نوناق ، تموکح  یقرت و  هشیدنا  .نودیرف  تیمدآ ، . 2

.1349 نارهت ، یمزراوخ ، تاراشتنا  هدازدنوخآ ، یلعحتف  ازریم  ياه  هشیدنا  . _____________ . 3

.ات یب  نارهت ، مایپ ، تاراشتنا  تیطورشم ، يژولوئدیا  . _____________ . 4

.2535 نارهت ، مایپ ، رشن  ناریا ، تیطورشم  تضهن  يژولوئدیا  . _____________ . 5

.1357 نارهت ، مایپ ، تاراشتنا  ینامرک ، ناخاقآازریم  . _____________ . 6

.1357 نارهت ، یمزراوخ ، تاراشتنا  نارکفنشور ، تنایخ  تمدخ و  رد  .لالج  دمحا ، لآ  . 7

.1373، نارهت یئاطع ، يدابآرهم ، حیفر  دمحم  همجرت  ناریا ، رصاعم  خیرات  .رتیپ  يروآ  . 8

.1363 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  هعورشم ، هطورشم  يرکف  يانبریز  هیقف  تیالو  .یقتدمحمدیس  یهّللا ، تیآ  . 9

، زکرم رشن  یچ ، هناش  ریدم  نسحم  يروآ و  سمـش  نسح  دنمزوریف و  مظاک  همجرت  بالقنا ، ود  نیب  ناریا  .دناوری  نایماهاربا ، . 10
.1377 نارهت ،

.1359 نارهت ، مایپ ، تاراشتنا  ناریا ، رد  يراد  هیامرس  دشر  یخیرات  عناوم  .دمحا  فرشا ، . 11

.1345 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  راشفا ، جریا  همدقم  اب  هنطلسلادامتعا ، تارطاخ  همانزور  ناخ ؛ نسحدمحم  .هنطلسلادامتعا  . 12

.1362 نارهت ، یسودرف ، تاراشتنا  هلودلاراشتسم ، دانسا  تارطاخ و  تیطورشم ، دانسا  ششوک .) هب   ) جریا راشفا ، . 13

.1370 نارهت ، هیالط ، تاراشتنا  ناجیابرذآ ، رد  تیطورشم  ششوک .) هب   ) جریا راشفا ، . 14

.1361 نارهت ، یسودرف ، تاراشتنا  هلودلاراشتسم ، یخیرات  ياه  تشاددای  . _____________ . 15

.1368 نارهت ، راشفا ؛ دومحم  رتکد  تافوقوم  داینب  رشن  تالاقم ، هنیجنگ  .دومحم  رتکد  يدزی ، راشفا  . 16
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.1379 ایاپ ، رشن  هطورشم ، تایبدا  يرکف  ینابم  .نسح  قریب ، يربکا  . 17

.1355 نارهت ، سوت ، يرس ، مساقلاوبا  همجرت  هطورشم ، شبنج  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  .دماح  راگلا ، . 18

نارهت 1359. سوت ؛ تاراشتنا  يرس ، مساقلاوبا  همجرت  تیطورشم ، شبنج  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  .دماح  راگلا ، . 19

.1357 نارهت ، ریبکریما ، يراصنا ، مظاک  همجرت  ناریا ، تیطورشم  بالقنا  .فناویا  . 20
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.1370 رکفت ، رشن  ناریا ؛ بالقنا  یسررب  .ع  یقاب ، . 21

.1367 نارهت ، رون ، رشن  یجنران ، باتک  ششوک .) هب   ) دمحا يریشب ، . 22

.1376 نارهت ، ین ، رشن  یسایس ، یسانش  هعماج  .نیسح  رتکد  هیریشب ، . 23

.1357 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  ناریا ، یسایس  بازحا  رصتخم  خیرات  .یقتدمحم  راهب ، . 24

، نارهت زربلا ، رـشن  يودـهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  همجرت  متـسیب ، نرق  رد  ناریا  .دراکـشیر  نایوداکروهرانرب  ناژ و  اـگیر ، ریپ  . 25
.1377

یملع و تاراـشتنا  تکرـش  نـیرذآ ؛ ساـبع  هـمجرت  ناتــسناغفا ، ناریا و  رد  سیلگنا  سور و  ياـه  تباـقر  .وـیزنرت  ولراـکویپ  . 26
.1363 نارهت ، یگنهرف ،

.1363 نارهت ، اسر ؛ یگنهرف  هسسوم  يرون ، هّللا  لضف  خیش  تابوتکم  .دمحم  نامکرت ، . 27

.1364 نارهت ، ریبکریما ، ناریا ، رد  تیطورشم  عیشت و  .يداهلادبع  يرئاح ، . 28

.1372 نارهت ، یبیج ، ياه  باتک  هطورشم ، میژر  هلودلا و  نیع  .يدهم  يدواد ، . 29

.1375 نارهت ، نازرف ، رشن  یقرت ، هشیدنا  نایناریا و  .مانهب  دیشمج  رتکد  . 30

.1371 نارهت ، سودرف ، رشن  ییحی ، تایح  .ییحی  يدابآ ، تلود  . 31

.1352 نارهت ، ناریا ، رد  سیلگنا  ناریگب  قوقح  .لیعامسا  نیئار ، . 32

.1347 نارهت ، ریبکریما ، ناریا ، رد  يرنوسامارف  هناخشومارف و  . _____________ . 33

.ات یب  نارهت ، ناریا ، خیرات  تاراشتنا  يرون ، هّللا  لضف  خیش  اقآ  حیاول  ششوک .) هب   ) امه یناوضر ، . 34

.ات یب  عمش ، رشن  ناریا ؛ رد  تموکح  تلود و  .روپاش  رتکد  یناساور ، . 35

.1354 نارهت ، کباب ، تاراشتنا  ناریا ؛ رد  سیلگنا  تسایس  یناهنپ  تسد  .کلم  ناخ  یناساس ، . 36

.1379 زکرم ، رشن  ات 1320 ؛ هطورشم  زا  ناریا  رد  هتینردم  تنس و  شلاچ  .دمحم  یئارسک ، رالاس  . 37

.1375 نارهت ، ربدم ، تاراشتنا  هسسوم  راجاق ، تنطلس  هرود  رد  ناریا  .رغصا  یلع  میمش ، . 38
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.1347 نارهت ، لیئار ، لیعامسا  ششوک  هب  يزاریش ، حلاص  ازریم  همانرفس  .حلاصازریم  يزاریش ، . 39

، هجراخ روما  ترازو  دانسا  رشن  دحاو  هجراخروما ، ترازو  دانسا  هیاپ  رب  ناریا  هطورشم  تضهن  ششوک .) هب   ) میهاربا یئافص ، . 40
.1370 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تاراشتنا 

.1357 نارهت ، ملع ، تاراشتنا  این ، سیئر  میحر  ششوک  هب  یبلاط ، تسایس  .میحرلادبع  فوبلاط ، . 41

.1346 نارهت ، ینمؤم ؛ .ب.م  ششوک  هب  دمحا ، باتک  . _____________ . 42

.1327 نارهت ، ناخ ، مکلم  راثآ  هعومجم  .طیحمدمحم  ییابطابط ، . 43

.1356 ان ، یب  رصاعم ، نارود  رد  ناریا  عاضوا  .ناسحا  يربط ، . 44

.1362 نارهت ، هرتسگ ، رشن  دنژآ ، بوقعی  همجرت  ناریا ، يداصتقا  خیرات  .زلراچ  يوسیع  . 45

.1362 نارهت ، هرتسگ ، رشن  دنژآ ؛ بوقعی  همجرت  ناریا ، يداصتقا  خیرات  .زلراچ  يوسیع ، . 46
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.ات یب  نادیواج ، تاراشتنا  لگنج ، رادرس  .میهاربا  یئارخف ، . 47

.1373 نارهت ، تاراشتنا  یماهس  تکرش  ینید ،) ریغ  ینید و   ) رصاعم یشیدناون  زاغآرس  .دوصقم  هاوختسارف ، . 48

.ات یب  ان ، یب  ناریا ، تیطورشم  بالقنا  لاس  .دمحا 6  یمساق ، . 49

زیبماک یـسیفن ، اضردـمحم  همجرت  يولهپ ، هلـسلس  نایاپ  ات  تیطورـشم  زا  ناریا  یـسایس  داصتقا  .یلعدـمحم  رتکد  ناـیزوتاک ، . 50
.1372 نارهت ، زکرم ، رشن  يزیزع ،

.1372 لوا ، پاچ  زکرم ، رشن  یلم ، تضهن  یسارکمد و  دادبتسا ، .یلعدمحم  نایزوتاک ، . 51

، راشتنا یماهس  تکرش  ناریا ، تیطورشم  بالقنا  خیرات  زا  یـسایس  یعامتجا و  لیلحت  تادهاشم و  . _____________ . 52
.1379 نارهت ،

.1361 نارهت ، لابقا ، تاراشتنا  ناریا ، رد  يرنوسامارف  .دومحم  یئاریتک ، . 53

.ات یب  ان ؛ یب  ینامرک ، ناخاقآازریم  بوتکم  هس  .ناخاقآازریم  ینامرک ، . 54

.1363 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  ناریا ، هطورشم  خیرات  .دمحا  يورسک ، . 55

تاعلاطم هسسؤم  نارگید ، يدیـشمج و  هموصعم  همجرت  ناریا ، یقرـش  بونج  هب  ایناتیرب  دنه  یناگرزاب  یمازعا  تایه  شرازگ  . 56
.1376 نارهت ، ناریا ، رصاعم  خیرات 

.1373 نارهت ، یگنهرف ، یملع و  یناردنزام ، دیحو  یلعمالغ  همجرت  ناریا ، هیضق  ناریا و  .نزرک  دُرل  . 57

يداهدیـس تاـقحلم  همدـقم و  اـب  ، نـیمز قرــشم  يرادـیب  رد  يدابآدـسا  نیدـلا  لامجدیــس  شقن  .دـمحم  یئاـبطابط ، طـیحم  . 58
.ات یب  مق _  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  یهاشورسخ ،

.1363 نارهت ، هرقن ، یتوص ، یلعدمحم  ناریا ، شرازگ  .هنطلسلاربخم  . 59

1329 نارهت ، راوز ، رشن  تارطخ ، تارطاخ و  .تیاده  ناخ  یلق  يدهم  هنطلسلاربخم  . 60

.انیس نبا  لوا ، سلجم  تارکاذم  . 61

ج 2 و ج 3. ، 1909 هتکلک ، پاچ  کیب ، میهاربا  همان  تحایس  .نیدباعلا  نیز  يا ، هغارم  . 62
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.اردص تاراشتنا  ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  .یضترم  يرهطم ، . 63

.1358 نارهت ، یملع ، تاراشتنا  ناریا ، تیطورشم  خیرات  .يدهم  هدازکلم ، . 64

.1359 نارهت ، دنویپ ، تاراشتنا  ناریا ؛ رد  یتاقبط  گنج  یضرا و  هلئسم  .رقاب  ینمؤم ، . 65

.1355 نارهت ، ریبکریما ، نوناق ؛ همانزور  .امه  قطان ، . 66

.1362 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  نایناریا ؛ يرادیب  خیرات  .ینامرک  مالسالا  مظان  . 67

.1344 نارهت ، داینب ، تاراشتنا  رصاعم ، نورق  رد  ناریا  یعامتجا  يداصتقا و  خیرات  .دیعس  یسیفن ، . 68

.2535 نارهت ، کباب ، تاراشتنا  ، موتامیتلوا ات  تیطورشم  زاغآ  زا  ناریا  ياه  تلود  .نیسحلادبع  یئاون ، . 69

.2536 نارهت ، کباب ، تاراشتنا  نارهت ، حتف  . _____________ . 70
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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